Europe är klara för SommarRock Svedala 2022!
Det blir inte mycket större än Europe när det kommer till svenska rockband. Med turnéer världen
över, enorma hits som ”The Final Countdown”, ”Carrie”, ”Superstitious” och ”Rock The Night”,
album som toppat listor i världens alla hörn - är Europe en svensk musikexport av allra högsta
dignitet. I sommar återvänder bandet till SommarRock Svedala!
Steget från att spela covers i replokalen hemma i Upplands Väsby till att spela för utsålda arenor
världen över kan tyckas långt. Men det är något de svenska rockikonerna i Europe har lyckats
med. 1986 släppte de sitt tredje album, ”The Final Countdown”, med tillhörande megahit och
bandets karriär nådde oanade höjder. Albumet sålde trippelplatina i USA och fick både fans och
kritiker över hela världen att hylla det svenska rockbandet, med Joey Tempest som frontman.
Efter att ha skördat enorma framgångar i slutet på 80- och början på 90-talet och släppt fem
studioalbum tog bandet en paus 1992. De återvände till rockscenen igen 2003 och har fortsatt
släppa ny musik. Med över 20 000 000 sålda album och en imponerande karriär som sträcker sig
över 35 år känns det fantastiskt att välkomna Europe tillbaka till Svedala!
”Äntligen kan vi presentera Europe som vår sista artist till SommarRock Svedala
2022! Det känns fantastiskt att presentera en rock-artist som samtidigt har en så
bred publik och som kan skapa så mycket nostalgikänslor. Det är en perfekt artist
för vår festival. Vi är väldigt stolta över årets artistutbud, det presenterar den bredd
som SommarRock Svedala alltid varit och det skapar förutsättningarna för ett
magiskt festivalkalas!”
Filip Ostrell, Festivalgeneral
Sedan tidigare är följande artister släppta till det stundande 35-årsjubileumet – Molly Sandén,
Mustasch, Måns Zelmerlöw, Oscar Zia, Joddla Med Siv, Thomas Di Leva, Liar Thief Bandit, Hasse
Andersson, Perikles, Molly Hammar, Danne Stråhed, Dolly Style, Grannen Måns, Forgetting
Yesterday, Spootlajtz, Mother Mersy, Frances & The Fathers och Diamantorkestern, Seven Steps
Away, The Show Goes On - Queen Tribute, Going To Hell In A Chevy och Pontus & Polarna.
SommarRock Svedala 2022 arrangeras av musikföreningen S.M.U.R.F den 14-15-16 juli vid
Friluftsbadet i Svedala.
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