Universal Music har gleden av å utgi albumet «Vi tenner våre lykter» i samarbeid med
Kronprinsparets Fond. Platen inneholder tradisjonelle julesanger samt nyskrevne låter,
fremført av unge, spennende norske artister.
Kronprinsparet tenner lys i mørketiden
«Vi tenner våre lykter» er skapt ut av et sterkt engasjement hos Kronprinsparet og norske artister for å styrke ungdoms
muligheter i en sårbar livsfase.
Kronprinsparets Fond ble etablert da paret giftet seg i 2001. Startkapitalen ble gitt som en folkegave fra regjeringen – én krone
per innbygger. I årene siden har Fondet støttet prosjekter innenfor helse og utdanning i utlandet, og initiativ knyttet til barns
oppvekstvilkår i Norge. Da Fondet ble relansert i år – i forbindelse med 10 års markeringen av Kronprinsparets bryllupsdag –
fremsto det i ny drakt, med nytt fokus: I årene som kommer skal Fondet aktivt engasjere seg i arbeidet for å styrke unges
muligheter, så deres ressurser kan bli sett, brukt – og de kan finne seg til rette i fellesskapet.

Artister stiller opp
Fondets formål og Kronprinsparets engasjement har ført til at et usedvanlig knippe artister stiller opp med sine bidrag på
juleplaten «Vi tenner våre lykter» som slippes 14. november.
Artistene som deltar er: Ida Jenshus, Gunnhild Sundli, Thomas Dybdahl, Moddi, Samsaya, Marit Larsen & Garness, Ingrid Olava,
Katzenjammer, Stein Torleif Bjella og Vinni.
Siden ungdom er målgruppen for Fondets arbeid, har Kronprinsparet ønsket at yngre, norske artister skal representeres på
platen. Gjennom platen håper de å formidle budskapet som ligger til grunn for Fondets arbeid.
En andel av overskuddet er øremerket Kronprinsparets Fond

Sitater:
"Det å jobbe med ungdom er både noe av det viktigste og noe av det morsomste vi gjør. Mange unge har ressurser som ikke
fanges opp, og for noen kan det være en stor utfordring. Gjennom Fondet ønsker vi å bidra til at unge blir sett ‐ så de kan bruke
sine muligheter og bidra i felleskapet. Da står vi sterkere rustet til å skape det Norge vi ønsker oss for fremtiden."
‐Kronprinsparet
1. Å kom nå med frihet
”Jeg er stolt og glad for å kunne bidra. Kronprinsparets humanitære fond støtter flotte prosjekter”
‐ Ingrid Olava
2. Nordnorsk julesalme
"Jeg er kjempeglad for å kunne bidra til et prosjekt som fortjener oppmerksomhet, og som nok også ville vært i sangforfatter
Trygve Hoffs ånd å støtte. Jeg er jo bare en skarve sanger som får lov til å gi stemme til en aldeles nydelig sang, men håper den
kan spre i alle fall litt hjertevarme i ei kald årstid."
‐ Moddi
3. Vi tenner våre lykter
"For oss har det alltid vært viktig å tørre å ta sjanser og ikke være redd for å kaste seg ut i ting. Vi håper dette kan være med å
inspirere ungdommer til å gjøre det samme, og at vi kan varme litt i en juletid som ofte kan være kald på så mange måter,
spesielt for de som faller utenfor."
‐ Katzenjammer
4. Før morgengry
"En glede å kunne bidra til Kronprinsparets prosjekt. Ikke bare fordi formålet er noe en kan stille seg bak, men også fordi det
kunstneriske ambisjonsnivået ble lagt høyt."
‐ Thomas Dybdahl

5. Tenke på en venn
"Jeg synes dette fondet er veldig viktig og er glad for å få muligheten til å kunne bidra. Ungdomstiden er tøff og det er mange
valg man skal ta som kan være avgjørende for kvaliteten på livet ditt videre. Jeg har trua på at dette fondet kan utgjøre en
forskjell."
‐ Samsaya
6. Undervurder aldri ein lykkeleg mann
”Stor stas å bli spurt. Få sjansen til å arbeide med flinke folk og eit heilt strykeorkester. Det viktigaste var likevel tankegodset til
Kronprinsparets Humanitære Fond, om å sjå andre. Det kan bety mykje for mange.”
‐ Stein Torleif Bjella
7. Mitt hjerte alltid vanker
"Det er et godt land vi lever i. Likevel er det ikke alle som har det like godt. Tenåringstida er ikke den enkleste og huskes vel av
det fleste av oss som en litt turbulent tid. Jeg har selv aldri følt meg mer sårbar og skjør enn da. Ting behøver ikke gå helt greit,
og noen trenger hjelp og veiledning for å finne sin vei videre i livet. Jeg er veldig takknemlig for å ha blitt spurt om å være med å
delta på Kronprinsparets prosjekt, som i år skal bidra til at ungdommer blir sett og får utvikle seg på best mulig måte."
‐ Gunnhild Sundli
8. Mørkredd
”En ære, glede og et privilegium å få lov å bidra på en sånn plate og samtidig kunne bidra til en så god sak. Det gode selskapet
jeg er i på utgivelsen, gjør det naturlig nok enda hyggeligere. Også spennende for en gammel rapper å få lov til å leke i et litt
mer klassisk lydlandskap, og ikke minst med så gode musikanter og produsenter.”
‐ Vinni
9. Visetone etter Hilmar Aleksandersen
‐ Gjermund Larsen
10. Det du aldri sa
"Det å kunne involvere seg i et sånt prosjekt som dette, med fokus på ungdom som har det vanskelig, føles veldig meningsfullt
og jeg er glad for at jeg ble spurt. Det at man kan engasjere seg gjennom å bidra med musikk i juletida, og sette fokus på de som
har det vanskelig i en slik høytid som jula, tror jeg er både sunt og bra. Det er minst like mange som gruer seg til denne tida, som
de som gleder seg. De som havner utenfor idyllen. Det er bra noen ønsker å utgjøre en forskjell og hjelpe. Altfor mange er
likegyldige."
‐ Ida Jenshus
11. Her kommer dine arme små
”Vi er veldig glad for å få være en del av dette. Kronprinsparet har tatt gode valg ‐ prosjektet er spennende musikalsk, flere av
landets fineste artister er med.”
‐ Marit Larsen & Garness
”Vi retter en stor og varm takk til alle som har bidratt til å virkeliggjøre denne platen. Vi er stolte og glade for at akkurat disse
artistene tok utfordringen fra Fondet, og ønsker å jobbe sammen med oss for vår hjertesak.”
‐Kronprinsparet
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