SommarRock Svedala 2017 – 30 år av mys!
Nu kan vi äntligen berätta att Stiftelsen, Mariette, Gunhild Carling och Perikles är klara till året
SommarRock Svedala! Sedan tidigare är Europe, Magnus Uggla, Magnus Carlson, Joddla med Siv, Hasse
Andersson, Nisse Hellberg och Pernilla Andersson, Måns Zelmerlöw, Eleine, Martin Prahl och Danne
Stråhed presenterade till det stundande 30-årsjubileumet!

Stiftelsen, Mariette, Gunhild Carling och Perikles är klara för
SommarRock Svedala 2017!
Stiftelsen
När Robert Pettersson och barndomskamraten Micke Eriksson startade projektet Stiftelsen var det nog
ingen som var förberedd på vilket gensvar första singeln, ”Vart jag än går”, skulle få. Låten var det årets
mest spelade låt och har nu sålt hela 7xPlatina. När debutalbumet ”Ljungaverk” släpptes gick det rakt in
på Sverigetopplistans andraplats och sålde snabbt Platina. Med andra albumet ”Dopet” och
Platinasäljande singeln ”En Annan Värld” tog bandet över listorna på nytt. I januari 2017 släppte bandet
sitt fjärde och senaste album ”Allting låter som Slipknot”.
Mariette
Mariette blev känd för den stora massan 2009, då hon deltog i "Idol". 2015 debuterade hon i
Melodifestivalen och 2017 lyste Mariette upp Melodifestivalen med sin ljusa scenshow till ”A million
years”. Hon tävlade både som artist och låtskrivare och gick direkt vidare till finalen med sitt bidrag. I
somras släpptes singeln ”Can’t kill my vibe” och i vår väntas ytterligare nya låtar att se ljuset.
Gunhild Carling
Gunhild är artisten som tagit svenska folket med storm och kallats ”en av världens tio bästa trombonister”
av självaste Bill Clinton. Gunhild har efter många års turnerande och Tv-framträdanden tagit en given
plats hos den breda publiken. På Allsång på Skansen hänförde hon publiken när hon spelade på tre
trumpeter samtidigt! Sväng, inlevelse, jazz, blues och humor är den genomgående känslan vare sig
Gunhild Carling sjunger, spelar munspel, trumpet, trombon eller säckpipa. Helt klart bjuder Gunhild på
alldeles unik underhållning!
Perikles
Perikles är ett av Sveriges mest populära dansband och med låtar som ”Var ska vi sova i natt”, ”Du bara
du” och ”Fredagsblod” får de publiken att fullständigt koka. Unga som gamla, alla blir glada av Perikles!
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