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Samuel Ljungblahd gästar Nya Stadens Storband 

Landets främsta soul- och gospelröst på turné med 
Nya Stadens Storband 

Samuel har etablerat sig som en av Sveriges största artister i Soul-genren. Med en lång 

karriär som sångare, har han gjort sig ett namn framförallt på den svenska 

frikyrkoscenen, men även på andra stora scener. Han rör sig inom gospel, pop, soul 

och funk och har hunnit med att släppa tre plattor i eget namn. Senaste plattan No. 3 

har en mängd influenser men andas klassisk Motownsoul. Bland Samuels influenser 

hittar man Curtis Mayfield, Donny Hathaway, Stevie Wonder och Ray Charles. 

 

Samuel har även blivit en bekant röst för hela svenska folket då han under fyra säsonger 

sjungit bakom dansarna i Tv-programmet "Lets Dance" på TV4. 2009 deltog han i ett 

bejublat framträdande på ”Så skall det låta”, och lyckades i och med sin prestation där 

bli framröstad som den artist svenska folket helst ville återse kommande säsong. Under 

våren 2012 medverkar Samuel i ett nytt avsnitt. 

 

Nya Stadens Storband kommer från Lidköping i Västergötland. Namnet visar på bandets 

ursprungliga hemvist, stadsdelen Nya staden i Lidköping, men hänger även ihop med 

bandets kristna tro och den Nya stad som Bibeln talar om. Bandet startades 1985 och 

leds av Roger Forslund. Bandet har klassisk storbandssättning med fem trumpeter, fem 

tromboner, fem saxofoner. Till det ett komp med piano, gitarr, bas och trummor. Bandet 

spelar blandad repertoar, allt från swing och klassisk storbandsjazz till pop, rock, funk 

och gospel. Det har blivit många konserter genom åren, framförallt runtom i västsverige, 

men även turnéer i Norge, Holland, Tyskland, Estland och Lettland. Bandet gillar att 

jobba projektbaserat och har jobbat med Nils Landgen, Svante Thuresson, Roger 

Pontare, Ingemar Olsson, Roland Utbult, Johan Stengård och Arne Domnérus för 

att nämna några. NSS är ett liveband med stor spelglädje! 

 

Räkna med en oförglömlig kväll! 

 


