
Chand synger med kjæresten på ny låt 

På sin nye singel ”Natt & Dag” synger Chand Torsvik duett med 
kjæresten Thea Stenersen. 

	
	

									 	
	
	
Chand Torsvik vant den første runden av X Factor i 2009, og fikk en kjempehit med sin 
egenskrevne ballade ”Diamanten”. Siden den gang har han utgitt to album, og turnért kongeriket 
Norge på kryss og tvers. 

Nå gir Chand ut en ny låt der han synger duett med samboeren Thea Stenersen. 

- ”Natt & Dag” er en kjærlighetssang som beskriver hverdagen både på godt og vond. Som par står 
man alltid sammen – selv om det skulle storme, og selv om man til tider er som natt og dag. Låta 
er veldig ærlig, og veldig naken. Det er bare stemmene våre og et flygel som bærer sangen og 
teksten, forteller Chand. 

Sang sammen på første møte 

Første gang Chand og Thea møttes var i en bursdag for noen år siden hvor Chand skulle synge sin 
”Elske dæ til evig tid”, og tilfeldighetene ville ha det til at Thea ble med og sang. 

- Jeg ble umiddelbart fanget av stemmen hennes, men ante selvsagt ingenting da om at det var 
hun jeg faktisk skulle bli sammen med, som skulle bli mor til datteren min, og at vi en dag skulle 
spille inn en av sangene mine sammen, smiler Chand. 

Litt skummelt 

Chand har lenge hatt lyst til at flere skulle få høre hvor fint Thea synger, og når ”Natt & Dag” 
dukket opp, hadde han endelig anledningen. 



- Jeg visste at låta ville bli en fin duett, og den passer veldig godt til oss to som par, både tekstlig 
og musikalsk, forteller Chand. 

Thea syntes selvsagt det var hyggelig at Chand ville ha henne med, men syntes også det var litt 
skummelt å skulle gå i studio sammen med sin langt mer erfarne kjæreste. 

- Jeg har ikke opptrådt så mye offentlig før, men Chand har invitert meg med til å gjøre noen 
gjesteopptredener på noen av solo-konsertene sine. Det å synge i studio var uansett en helt ny 
opplevelse, og det har både vært litt skummelt og veldig spennende. Da har det vært trygt å ha 
Chand der, for han vet hvordan han skal få frem det beste i meg, forteller Thea. 

Natt eller dag? 

Men selv om ”Natt & Dag” beskriver de to som par, får vi på langt nær vite alt. 

- Hvem som er natt og hvem som er dag? Hehehe, det varierer nok litt. Vi har nok begge deler i 
oss begge to, men kanskje ikke alltid samtidig, ler de to. 
  

SINGEL UTE NÅ! 
”Natt & Dag” er ute nå for streaming og nedlasting på alle de store digitale tjenestene. 
 
 

 
	


