Musikföreningen S.M.U.R.F. presenterar stolt Molly Sandén och
Joddla med Siv till SommarRock Svedala 2022!
Det är med stor glädje vi nu kan presentera en av Sveriges största popartister och den ständigt mest önskade
artisten till SommarRock Svedala, Molly Sandén och Joddla med Siv.
”Dagens artistsläpp känns riktigt kul! Molly är en fantastisk artist som verkligen säkerställt sin plats
som popdrottning i Sverige de senaste åren. Molly är en artist som lyckats slå över generationerna,
vilket skapar förutsättningar för en fantastisk stund där publik i alla åldrar umgås. Att Joddla med Siv
nu kommer tillbaka till vår festival, efter ett par års frånvaro, är superkul! Det är få artister i Sverige
som kan få en publik att fullständigt koka som Joddla. Det är en helt otrolig upplevelse när publikens
sång nästan överröstar artisten. ”
-Filip Ostrell, Festivalgeneral, SommarRock Svedala
Sedan tidigare är följande artister släppta till det stundande 35-årsjubileumet - Mustasch, Måns Zelmerlöw,
Thomas Di Leva, Hasse Andersson, Perikles, Molly Hammar, Dolly Style och Grannen Måns.
Molly Sandén
Molly Sandén hade ett fantastiskt 2021 med en internationell Oscars-succé och det hyllade albumet ”DOM SKA
VETA”. Just nu är Molly ute på sin mest omfattade turné i karriären ”Dom ska veta – Arena Tour”, där hon
besöker de största arenorna i Sverige. Molly Sandén är en av Sveriges största popstjärnor och det känns
fantastiskt att hon nu kommer tillbaka till SommarRock Svedala och låter vår publik dansa till låtar som ”Dom
ska veta”, ”Det bästa kanske inte hänt än”, ”Sand”, ”Rosa himmel”, ”Jag mår bra nu”, ”Utan dig” och ”Större”.
Joddla med Siv
Joddla med Siv är en av de artister som återkommit flest gånger till SommarRock Svedala under åren och trots
detta är de alltid en av de mest önskade artisterna inför varje festival. Men enligt oss är detta inte konstigt, det
finns få band som kan förena och förföra en publik som Joddla med Siv. Med sin energi, entusiasm och hjärtliga
spelglädje får de gång på gång hela publiken att explodera! Vi är väldigt glada för att Joddla med Siv, ännu en
gång, har valt att komma tillbaka till vår festival.
SommarRock Svedala 2022 arrangeras av musikföreningen S.M.U.R.F den 14-15-16 juli vid Friluftsbadet i
Svedala.
Vid frågor, kontakta:
Filip Ostrell
Festivalgeneral
SommarRock Svedala
0768-90 26 86
filip@sommarrock.nu
www.SommarRock.nu

