Musikföreningen S.M.U.R.F. presenterar stolt Hasse Andersson,
Thomas Di Leva, Molly Hammar och Perikles till SommarRock
Svedala 2022!
Det är med stor glädje vi nu kan presentera Hasse Andersson, Thomas Di Leva, Molly Hammar och Perikles till
SommarRock Svedalas kommande 35-årsjubileum. För två veckor sedan presenterade vi de första artisterna
Mustasch och Måns Zelmerlöw och mottagandet var fantastiskt! Tillsammans skapar denna mix av artister den
folkliga festival som SommarRock Svedala alltid varit.
”SommarRock Svedala har alltid varit en festival som samlar olika människor. Oavsett ålder eller
musikstil ska man hitta något på vår festival. Vi fokuserar på bredd, hög mysfaktor och att vara en
plats där alla kan höra hemma. Att se en ung svartsminkad hårdrockare stå sida vid sida med en äldre
dam och sjunga med till Hasse Andersson eller någon annan artist, är den gränsöverskridande
upplevelse som vi älskar att skapa. Det skapar gemenskap och den typiska SommarRocks-känslan.”
-Filip Ostrell, Festivalgeneral, SommarRock Svedala
Hasse Andersson
I sin ungdom var han känd i Östra Ljungby under namnet ”Rock-Olle”, nu är han en av Sveriges mest folkkära
artister. Till sommaren kan vi äntligen välkomna Hasse tillbaka till SommarRock Svedala. Med en gedigen
låtskatt bjuder han upp till dans och allsång. När Hasse står på scen och framför låtar som ”Änglahund”,
”Skomagare Anton” och ”Guld och gröna skogar” är det inget annat än gränslös kärlek!
Thomas Di Leva
Rymdblomman från Gävle har släppt hela 22 album med hits som ”Vem ska jag tro på?” och ”Vi har bara
varandra”. Han sätter ord på det vi alla känner men kanske inte kan förklara. Den senaste tiden har han tagit
sin kritiker-rosade David Bowie-hyllning ”Changes” ut i landet. En fascinerande konsert i tid och rum där
publiken får njuta av Bowies allra största hits, tolkade och arrangerade av och med Di Leva
Molly Hammar
Efter en tonårstid i musikbranschens strålkastarljus med allt vad det innebär, var det inte förrän 2018 som
Molly Hammar på riktigt hittade hem rent musikaliskt med releasen av den kritikerrosade EP:n ’Sex’. Att sjunga
om kvinnlig sexualitet ur ett väldigt personligt perspektiv förlöste Molly kreativt och hjälpte henne bygga en
fanbase av unga kvinnor som kunde relatera till hennes budskap.
Perikles
Det som en gång 1974 började som en fritidsaktivitet efter skolan har genom åren kommit att forma det
Perikles som fortfarande turnerar land och rike runt som band!
Pågarna från Ystad är ett av Sveriges populäraste dansband. Med låtar som “Var ska vi sova inatt?”, “Turning
Torso” och “Fredagsblod” i bagaget, parkerar nu Perikles återigen sin buss hos oss på SommarRock Svedala!
SommarRock Svedala 2022 arrangeras av musikföreningen S.M.U.R.F den 14-15-16 juli vid Friluftsbadet i
Svedala.
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