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Han hyllar Queen
på Nolan
Mellansel folkhögskola hyllar
rockbandet Queen.
Oskar Sundelin är en av solosångarna
vid konserten Queen forever på Nolan
i helgen.
Mellansels folkhögskola har varje år
musikprojekt för elever på gospel och
rocklinjerna. I år föll valet på att göra en konsert
som hyllning till rockgruppen Queen.
Solister på hyllningskonserten är Oscar
Sundelin och Karin Öberg.
Oskar Sundelin är en av solosångarna

Oscar Sundelin är född och uppvuxen
vid Queen forever.
i Örnsköldsvik. Han har gått estetprogrammet
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i stan och senare Mellansels folkhögskola.
Han är en multiartist som funnits med i
många musikaliska sammanhang, allt från hårdrock till soul. Han har medverkat i
många olika band genom åren och sjunger fortfarande i Afterglow och Consuela.
Oscar Sundelin har en röst som liknar Queens Freddie Mercury och i musikerkretsar
anses det att han slår många av dagens Queen-artister på fingrarna.
Han studerar för närvarande i Umeå till kulturentreprenör, men varvar studierna med
musik och kommer alltså att framföra många av de hits Queens skapat genom åren,
tillsammans med Karin Öberg.
Queen Forever, är titeln för konserten i Nolan den 22 och 23 april. Elever och lärare
från Mellansel folkhögskola har jobbat med projektet sedan hösten 2015 och lagt ned
mycket tid på att skriva arrangemang för rock-komp och blåssektion. Karin och Jonas
Öberg är som vanligt med. Så och denna gång då Karin är med och sjunger på
några låtar och Jonas leder storbandet.
Karin Öberg känner vi till från många framträdanden i Örnsköldsvik. Senast framförde
hon Whitney Houston-låtar tillsammans Övik Big Band inför en fullsatt Folkets Park.
Den brittiska rockgruppen Queen, hade många olika stilar genom åren. Influenserna
kom från hårdrock, pop och heavy metal. Ett av gruppens mest kända framträdanden
var vid Live-Aid-galan 1985.
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