Musikföreningen S.M.U.R.F. presenterar Björn Rosenström,
Smith & Thell, Perikles och Diamantorkestern på
SommarRock Svedala 2019.

Det är med stor glädje vi nu kan presentera fler artister. Sedan tidigare är
Wilmer X, Hoffmaestro, Hasse Andersson, Timbuktu & Damn!, E-Type och Theoz
färdiga för årets festival.
Björn Rosenström
Han är en svensk låtskrivare som tidigare har uppträtt som trubadur.
Numera har han ”Det jävla bandet” med sig under konserterna och
på de senaste skivorna. Han blev snabbt känd för sina ironiska och
humoristiska visor som han framförde med gitarr på olika fester. Hans
senaste släppta album heter ”Tuff pipa”. Björn turnerar med ”Det
jävla bandet” runt om i norden och förgyller tillvaron för folk och fä.
Nu är det vår tur på SommarRock Svedala att dansa och sjunga med
till Björns låtar!

Smith & Thell
Under våren 2019 gick Smith & Thell rakt in på Svensktoppen
och parkerade sig under flera veckor på första platsen med
hiten ”Forgive Me Friend”. Låten har också toppat Viral 50 på
Spotify. Smith & Thell är historien om två unga, kreativa själar
som för 10 år sedan bestämde sig för att förvandla drömmar till
verklighet och satsa helhjärtat på musiken. Gruppen har hittat
hem med sitt unika country-influerade popsound. Nu har du och
resten av världen chansen att upptäcka Smith & Thell!

Perikles
Pågarna från Ystad är Sveriges mest populära dansband. Med låtar
i bagaget som ”Var ska vi sova inatt?”, ”Turning Torso” och
”Fredagsblod” parkerar nu Perikles sin buss hos oss på
SommarRock Svedala och bjuder på en oförglömlig spelning!

Diamantorkestern
Gänget från Svedala som ständigt överraskar sin publik. Endast
fantasin sätter gränser för vad denna orkester kan spela. Alla
känner igen låtarna, oavsett vilken ålder man har. De bjuder på en
härlig mix av hits. Missa inte detta tillfälle, det kan bli en
oförglömlig spelning!

SommarRock Svedala 2019 arrangeras av musikföreningen S.M.U.R.F.
den 11-12-13 juli 2019 vid Friluftsbadet i Svedala.
www.SommarRock.nu

