Musikföreningen S.M.U.R.F. presenterar Crazy Lixx, Gunhild Carling,
Pidde P, Pedalens Pågar och K.R.A.M på SommarRock Svedala 2019.
Sedan tidigare är Wilmer X, Hoffmaestro, Björn Rosenström, Hasse Andersson, Timbuktu &
Damn!, Smith & Thell, E-Type, Theoz, Perikles och Diamantorkestern färdiga för årets festival.

Crazy Lixx
Crazy Lixx har sedan början av 2000-talet underhållit
publiken med sitt unika sound inspirerat av 80-talets
hårdrock. Med flera års erfarenhet och flera
medlemsbyten så har bandet hela fem stycken
studioalbum och ett livealbum i bagaget. De är
influerade av de stora rockjättarna som t.ex. Kiss, Mötley Crüe, Bon Jovi, Alice Cooper,
Whitesnake och Def Leppard. Till sommaren kommer de till SommarRock Svedala, detta vill ni
inte gå miste om!

Gunhild Carling
Gunhild Carling är en svensk jazzmusiker och multiinstrumentalist. Hon
har utöver sina musikaliska insatser gjort sig känd för showbetonade
instrumentkonster, som att samtidigt spela på tre trumpeter. Förra året
flyttade Carling till USA för att satsa på karriären ytterligare. Men till
sommaren kommer hon tillbaka till Sverige och vi får äran att ha henne
här på SommarRock Svedala.

Pidde P
När Sverige slog ut Italien i VM-playoffens 61:a minut så visste Petter
Hedwall a.k.a. Pidde P direkt att han ville göra en VM-låt. Inför fotbollsVM 2018 gjorde han tillsammans med landslagets barn en låt för att heja
fram spelarna. Nu är det vi på SommarRock Svedala som får chansen att
sjunga tillsammans med Pidde P!

Pedalens Pågar
Pedalens Pågar står för glad rock'n'roll med mottot att ingen
under en spelning skall kunna sitta still. Bandet spelar skånsk
rock'n'roll baserat på gamla Kal P Dal-låtar. Till sommaren
välkomnar vi dem med öppna armar, det kommer bli en show
ni sent kommer glömma!

K.R.A.M
Det Svedalabaserade festbandet K.R.A.M gör oss återigen
sällskap på SommarRock Svedala. Med en bred repertoar och
fullt ös på scenen går det inte att låta bli att ryckas med och
brista ut i sång!

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

