
SALIG JUL 

 

Unn deg et pusterom i starten av adventstiden – en kveld med smak av julefryd og julefred, 

for både hjerte og sinn! 

 

Solveig Leithaug og søstrene Marianne Engebretsen og Hilde Svela serverer oss en lun 

førjulskveld med kjente og kjære julesanger. 

 

Mange nordmenn synes Solveig Leithaug (f.1966) alltid har vært her. Kanskje fordi hun 

allerede som 18-åring debuterte med plata Askepott. Flere tiår før jenter med eminent 

gitarspill og egenkomponerte låter dominerte popverdenen var hun der, artisten fra en av 

Vestlandets mest musikalske familier. Siden 1985 har det blitt elleve norske og seks engelske 

album, og musikalske oppdrag i over 20 land. Hennes nyeste CD Finding Home (november 

2013), har fått strålende mottakelse her til lands. På konsertene vil hun synge fra sin 

kritikerroste "Julefred". Solveig er nå bosatt i Nashville, Tennessee.  

 

Søstrene Marianne og Hilde fra Randaberg er sangere av en yngre generasjon, men også de 

sunget siden de var små frøkner – og er i dag aktive på hver sin arena. 

 

Marianne Engebretsen (f.1988) møtte mange av oss først på TV-skjermen denne våren, hvor 

hun var deltaker i TV2`s ”The Voice” og nådde fram til seminfinalen. Hun har også gitt ut en 

egen EP hvor en av hennes låter ble listet på NRK P3`s Urørt. Marianne skriver sine egne 

låter og jobber i dag som artist foruten musikkstudier.  Hun er på tiden bosatt i Tyskland som 

låtskriver og student. 

 

Hilde Svela (f. 1975), som er bosatt i Klepp, er en artist som for mange er kjent for blant 

annet sine keltiske plater.  Hennes første album ”Tidevann” ble blant annet kåret av NRK til 

beste norskspråklige album i 2005. I sommer kom hun ut med sitt tredje album, med 

selvskrevet materiale som omtales som svale viser og salmer som favner hele livet. Albumet 

har fått en strålende mottakelse. I dag jobber Hilde både som lærer og artist.  

 

Nå har disse tre sangerne funnet sammen i èn spennende og variert konsert. Sammen med 

musikerne Kristian Lie – Bjelland på piano og Thomas Engebretsen på bass, samt Johannes 

Kleppe med bibeltypografier, vil de by på en salig blanding av sine egne sanger og våre kjære 

julesanger.  

 

Salig Jul er en adventskonsert som kan gi deg påfyll og hvile – midt i alle juleforberedelser, i 

gleder og utfordringer. Solveig, Marianne og Hilde vil dele ord og toner til trøst & ettertanke, 

håp og tro! 

 


