STIG ROSSEN – Biografi
Stig Rossen blev uddannet til skuespiller i London på Guildhall School of Music
and Drama (1987 – 1990). 90’erne var kun få måneder gammel, da Stig
Rossen fik sit store gennembrud i England. Han blev hyret til koret i Les
Miserables, og efter blot tre måneder fik han tilbudt hovedrollen som Jean
Valjean. Denne drømmerolle bragte ham sidenhen rundt i hele verden, og han
har til dato spillet Valjean mere end 1500 gange i 10 forskellige lande.
På musik siden startede det hele i 1988 med det danske Melodi Grand Prix, et
araberspring og sangen ”Vi danser rock og rul”. Siden har han udgivet 21 cd’er
som solist, heraf 5 jule cd’er. Det er også blevet til et ikke uanseeligt antal
musical cd’er og koncert dvd’er, både på dansk og engelsk.	
  Ligeledes har han
indspillet duetter med Dee Dee Bridgewater, Amy Sky, Nana Mouskouri,
Grethe Ingmann, Trine Gadeberg og Ann-Mette Elten, og han er at finde som
gæstesolist på udgivelser af blandt andre Per Nielsen, DJ Alligator og den
canadiske gruppe ”Barrage”.
Stig Rossen fik sin debut på musical scenen, da han som 15-årig i 1977 blev
en aktiv del af Kolding Festspil. Frem til 1987 spillede han her blandt andet
Sigismund i ”Sommer i Tyrol” og Grev Danilo i ”Den Glade Enke”. Det er siden
blevet til mange roller i danske teateropsætninger, bl.a. ”Tordenskiold”,
”Flagermusen”, ”Les Miserables”, ”Chess”, ”Egtved pigen”, ”Ballader om kunst
og kærlighed”, ”Jesus Christ Superstar”, ”Copacabana”, ”Kærlighedens farve”,
”Sweeney Todd”, ”Mens vi venter på Godot” og ”Fregatten Jylland”. De 3
musicals ”Chess”, ”Copacabana” og ”Les Miserables” blev produceret af Rossen
& Rønnow Musical Productions.
Stig Rossen har lagt stemme til flere Disney tegnefilm, blandt andet ”Mulan”,
”Mulan 2”, ”Lilo & Stich”, ”Narnia, Prins Caspian” og ”Big Hero 6”. Han har
ligeledes indspillet de danske versioner af Phil Collins’ sange til ”Tarzan” og
”Tarzan 2” samt ”Bjørnebrødre”.
Stig Rossen debuterede som skuespiller på dansk TV i 2002 i en episode af
krimiserien ”Rejseholdet”. Det er siden blevet til gæsteroller i TV serier som
”Klovn”, ”Gu’ske lov du kom” og senest i ”Sjit happens” (2015).
I 2003 fik Stig Rossen ved en tilfældighed chancen for at optræde ved et PBS
Pledgeshow, som blev transmitteret både i USA og Canada.
Stig Rossen blev udnævnt til HCA ambassadør i 2005 i anledning af H.C.
Andersens 200 års fødselsdag. Det var også året, hvor han igen blev hentet til
USA af tv-netværket PBS, hvilket førte til tv-koncerter i USA og Canada.
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Senere i 2005 gennemførte han sin første af, hvad der siden er blevet til
mange koncert turnéer i USA.
I oktober 2006 udgav Stig Rossen en kombineret lærebog og biografi med
titlen ”Livet skal ikke leves på automatpilot”. Bogen er baseret på hans
foredrag ”Kys rutinen” og bygger på de personlige erfaringer, der ligger bag.
I 2008 fik Stig Rossen ideen til en teaterkoncert om Danmarks første “boy
band” Four Jacks. Sammen med Keld Heick, Jesper Asholt og Jesper Lohmann
og med Stig Rossen selv i rollen som John Mogensen, havde de i april 2008
premiere på teater koncerten ”Four Jacks – Åh, den vej til Mandalay”. I 2011
kom efterfølgeren ”More Jacks” og i september 2015 er der premiere på tredje
kapitel ”Four Jacks for altid”.
Efter den danske sanger Flemming Bamse Jørgensens alt for tidlige død
nytårsnat 2011, blev Stig Rossen spurgt, om han ville påtage sig at
gennemføre en planlagt koncert i Syvstenhallen ved Sæby. Den koncert og en
senere mindekoncert førte til, at Stig og Vennerne, når kalenderen tillader det,
fortsat optræder med Flemming Bamse Jørgensens store sangkatalog, til
glæde for rigtig mange fans.
Det er siden blevet til flere ambassadør titler, bl.a. KidsandMedia,
Julemærkefonden, Mandela Bangle og Scleroseforeningen. Stig Rossen er også
kåret til årets Kolding borger/ambassadør for Koldinghus og Kolding, en
udnævnelse givet af Business Kolding og Koldinghusordenen.
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