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Ana Johnsson ger gratiskonsert på Tele2s julmarknad 
– Akustisk konsert med låtar från nya albumet Little Angel på Centralstationen i 
Stockholm  
 
Torsdagen den 21 december klockan 19.30 bjuder 
Tele2 på gratiskonsert med Ana Johnsson på 
Centralstationen i Stockholm. Under spelningen 
kommer Ana Johnsson bland annat att framföra sin 
genombrottslåt ”We Are” samt rockiga ”Catch Me If 
You Can”, som utsetts till officiell låt för alpina VM 
i Åre den 3-18 februari 2007. 
 
– Det känns roligt att tillsammans med Ana Johnsson 
kunna ge en tidig julklapp till våra kunder och alla 
andra besökare på Centralstationen, säger Thomas 
Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2. 
Aktiviteterna på vår julmarknad har varit väldigt 
populära och nu hoppas vi på nytt besöksrekord. 
 
Svenska Ana Johnsson är aktuell med nya albumet 
”Little Angel”. Hon slog igenom internationellt för 
ett par år sedan med världshiten ”We Are” från 
storfilmen ”Spiderman 2”. Ana Johnsson är en av de 
största utländska artisterna i numera svårflirtade Japan och har legat på topplistorna i 
bland annat Tyskland, Norge, England, Österrike, Schweiz och Finland.  
 
Här hemma fick hon Rockbjörnen 2005 för bästa nykomling. Ana fick även EU-priset 
"European Border Breaker Award" som bevis på att hon var en av de artister som nådde 
ut bäst i flest länder i Europa 2004.  
 
Spelningen sker vid ringen på Stockholms centralstation och är ett samarbete mellan 
Tele2 och Ana Johnssons skivbolag Bonnier Amigo Music Group.   
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, 08-5626 4707 eller 
Tele2 Mediaservice 08-5626 4626 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel 
telekom för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 31 
miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-TV 
och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff utmanare till 
de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte 
bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 
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