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Resebyrå-VD sjunger ut på skruvad
julsingel!
Resebyrå-VD släpper skruvad julsingel
En jullåt som får dig att vilja se filmen Bad Santa med Bill Thornton igen.
Merry, Merry Christmas (One Happy Family) av och med Joel Rapi, VD på
Travel2 och artisten John Arthur Lewis är medryckande och glad med
klockspel och jublande trumpeter. Men texten är en ganska hård julklapp och
kanske inte helt barnvänlig.
Joel Rapi har drivit resebyrån Travel2 sedan 1997. Långt tidigare blev han vän

med John Arthur Lewis. De två hade ett band tillsammans på 80-talet som
hette Animalpark. I år återförenades Animalpark precis som många
inflytelserika band från den perioden gör lite då och då. Skivbolaget föreslog
en julsingel som en del av nylanseringen. Möjligen blev de en aning
fundersamma när de hörde Merry, Merry Christmas ”One happy family” första
gången med textrader som:
”I’m feeling sick today”
”I need a blood transfusion”
”But that looks lite father Christmas in bed with your sister.”
Men skivbolaget insåg snart att lite salt i den annars översockrade julmusiksmeten bara kändes uppfriskande.
Vad tycker Joel Rapi om julen egentligen?
-Jag älskade jularna hos mormor i Råsunda när jag var liten. Som vuxen har
jag mest känt att julen handlar om stress, krav och att göra av med så mycket
pengar som möjligt.
Den här kreativa sidan, får du utlopp för den även i ditt jobb på Travel2?
-Jo, annars skulle det inte vara kul. Jag ser varje konferensresa som en
utmaning att hitta de unika lösningarna för just den kunden. Jag minns
särskilt en galen företagsresa med en IT-komet på Krims Riviera där Jaltas
filharmoniker spelade Rachmaninov på stranden.
Och vad ska du och familjen göra under vår största högtid för att få lite julefrid?
-Vi åker så långt bort vi kan från trängsel och julklappar som man inte
behöver. Vi har bokat en resa till Bali på andra sidan jordklotet.
Lyssningstips:

•
•

•

Lyssna och begrunda hur konsumtionssamhället har blivit så
galet.
Lyssna och tänk att så där är det inte hos oss. Vi firar en lugn jul
med lite bjällerklang, hemmastöpta ljus och bokläsning.
Lyssna samtidigt som du snabbt bokar en resa för familjen så
långt ifrån släkt och tomtar du kan komma.

LYSSNA HÄR
"Merry Merry Christmas "One Happy Family"
Music by John Arthur Lewis
Lyrics & Vocals by Joel Rapi
Special guest Joakim Dominique on trumpet!
Skivbolag: Entertainment & Media Management – Sweden
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Travel2 har funnits sedan 1997 och syr ihop skräddarsydda konferens- och
studieresor för företag, föreningar och organisationer i Europa och övriga
världen. Vi kan våra resmål på kvartersnivå och har byggt ett unikt nätverk av
leverantörer på plats, utan mellanhänder. Därför känner vi till de bästa
konferenslokalerna, mest spännande restaurangerna och de roligaste
aktiviteterna.
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