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Uskedeling for annen gang i Grand Prix 10.01.2007

Uskedelingen Tore Sergei Myklebust har fått en ny, spennende oppgave etter at han sist høst sang i
”Skal vi danse” på TV2. Nå skal han, for øvrig for annen gang, delta i Melodi Grand Prix! Han stiller opp
under delfinalen i Alta 20. januar sammen med Blue Moon Band. Første gang han var med i Grand Prix
var han korist.

 
Låten som skal fremføres i Alta heter ”Goodbye to yesterday” og er skrevet av Kjetil Røsnes og Kirsti Johansen,
som slo igjennom i Europa på 1990-tallet med Avalanche.

 
 

Tore Sergei Myklebust bor nå i Oslo og har tidligere sunget sammen med artister som Carola, Mia Gundersen,
Maria Haukås Storeng og Wenche Myhre.
 Tore Sergei skal synge sammen med Helle Grankel og de utgjør slett ikke noe nytt team. De har opptrådt
mange manger på scenen til Wallmans Salonger både i Norge og Sverige og sang julen 2006 inn på TV
Vestfold.  Han har deltatt i Tommys Popshow – også da sammen med Helle Grankel og han vært med i mange
store musicals både i Norge og Sverige.

 
 

Det er nå snart fem år siden Blue Moon Band ble stiftet. Bandet består i tillegg til de to solistene av Jouni
Haapala på perkusjon, Sebastian Lila på gitar og kor samt P-O Nilsson og Robin Svensson på flygel og kor.
Saksofonisten Peter Zimney må bli hjemme denne gangen da Melodi Grand Prix bare tillater seks personer på
scenen samtidig under hver opptreden.

 
 

Helle Grankel er opprinnelig fra Sandefjord og koret i Melodi Grand Prix for to år siden. Hun har også bakgrunn
fra musicals og har stått på scenen sammen med blant andre Tommy Kørberg og Percy Sledge. En sommer
sang hun i Allsang på Skansen.

 
 

- Vi gleder oss til å være med i Grand Prix og synes det er ekstra stas at vi får synge en låt som er skrevet av
nordmenn, sier Helle og Tore Sergei.
-           
 Av Ola Matti Mathisen

 
 
 


