
 

Nilla Nielsen 



”Helsingborg har alltså en egen Bono som dessutom  
platsar bredvid storheter som Heather Nova och Sheryl Crow” 

Christin Persson, Helsingborgs Dagblad 
 
 

 
 
 
 

 

Nilla Nielsen har släppt sex album och en 
självbiografisk bok. Hennes softa musik, 
varma röst och hjärtliga scennärvaro har 
uppskattats på många företagsevent och 
middagar – t ex Reebok Hockey (Nacka), 
Ericsson, Handelsbanken och Bonniers 
(Stockholm). Totalt har hon gjort ca 200 
livespelningar de senaste 2 åren. 

Nillas sånger har ofta starka och personliga 
texter. Hennes egen musik kan blandas med 
sköna covers, både nya och gamla. 

Nilla kan bokas solo, men även på duo med 
sin fantastiska gitarrist eller pianist, samt med 
hela sitt band för mera tryck. 



”Nilla Nielsen från Helsingborg har fem mycket starka album i diskografin som samtliga, trots att 
de spänner från nakna akustiska stycken till tyngre rocklåtar med fullt band, har glasklara 

gemensamma nämnare. Äkthet, ärlighet, personlighet, berättande lyrik med starka 
ställningstaganden för rättvisa, natur och miljö och inte minst Nillas fantastiska röst.” 

Ola Bjurman, artistansvarig på musiksiten ‘Music /from a friend 
 

     
 

Uppmärksammad video Musikvideon till singeln Just Dance är inspelad helt 
under vatten och nominerades till North Sea Film 
Festival i Amsterdam, där Nilla även spelade live.  
Den har mer än 39 000 visningar på YouTube 

Filmmusik Nilla Nielsen finns med på soundtracket till filmen  
Hata Göteborg med låten Goldfish in a Bowl 

Självbiografisk bok  
(utkom 2014 med ett tillhörande soundtrack) 

Valhajsflickan  
– en sann berättelse om och av en överlevare 

Utmärkelser Konstnärsnämndens stipendium 2010 
SKAP:s musikstipendium 2008 & 2011 

Samarbetat med Mikael Rickfors, Dan Hylander, Janne Bark,  
Lasse Lindbom, Nils Erikson, Roger Pontare m fl 

 

 

Priser från:  
(beroende på tider/utrustning) 

Solo: 8 000 kr 
Duo: 12 000 kr 
Band: 16 000 kr 

Paketpriser kan göras med signerade skivor/ 
böcker som present till kunder/kollegor. 

 

Kontakt: 

Nilla Nielsen, 0736-86 28 42, 
info@nillanielsen.com 

Peter Hemgard, 0708-93 19 86, 
promotion@nillanielsen.com 

 

Varmt välkomna med er bokning! 



 
 
 

Hemsida www.nillanielsen.com 

Facebook www.facebook.com/NillaNielsenOfficial 

YouTube www.youtube.com/geckomusicsweden 

Mobilapp (även via QR-koden nedan) www.nillanielsen.com/p/app.html  

Twitter www.twitter.com/nillanielsen 

Wikipedia sv.wikipedia.org/wiki/Nilla_Nielsen 

Övrigt Nilla Nielsen finns även på Spotify, iTunes, BandPage, 
ReverbNation, SoundCloud, SongKick, Last.fm, Vimeo 

 
 

 

 

Varmt välkomna med er bokning! 

 

 
 


