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Fine Arts Showcase, Emil Jensen, Behrang Miri, Miriam
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Cilihili, Peter Wahlbeck, Babian, Silverland, ElleSka,
EGLO, Grant Creon, VA?!, The Nykels...

www.mossagardsfestivalen.se
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Festivalgeneralen har ordet...
Så var det dags igen! Förra året slängde jag mig
ut i det okända, genom att anordna en tredagarsfestival - utan att ha en aaaaning om vad det innebar. Och visst blev det mycket jobb, men även
fantastiska nya erfarenheter och bekantskaper.
I år har vi dragit lärdom av förra festivalen
och förbättrat utbudet ytterligare. Flera uppskattade programpunkter finns kvar, som
biospa, ponnyridning, ekomarknad och
talkshows. Samtidigt har vi sett till så
att barnfamiljerna får ännu fler aktiviteter och lekar att ta del av.
Våra kära kunder går givetvis inte
lottlösa - ni är ju med i ett stort
lotteri med finfina priser och får
erbjudanden under festivalen!
Annars finns allt du behöver här
i tidningen: Artister, festivalkarta,
program, vägbeskrivning... Vi ses
på världens mysigaste ekofestival!

Ebba-Maria Olson,
festivalgeneral och VD för Mossagården

Utgivningsinfo:
Mossagårdens festivaltidning utges av Mossagården
Eko AB 2009. Ansvarig utgivare: Ebba-Maria Olson.
Redaktion: Ebba-Maria Olson, Anna Wagner, Maria
Eriksson, Johan Liljemark. Texter: Anna Wagner
(där inget annat anges). Kontakt: info@mossagarden.se Foton: Pressbilder fritt använda från artisters
hemsida, i annat fall anges källan.
Illustrationer/omslagsbild: Johan Liljemark.
Layout: Anna Wagner.
Grafisk formgivning:
Axel Andersson, Henriette Berntsen. Tryck:
JMS Mediasystem AB

2

Innehåll:
Johan Liljemark: Ekograf
The Fine Arts Showcase
Östblocket svänger så att...
Babian spelar apa		
Ekomat på festivalen
Emil Jensen cyklar vidare
Något för alla
Dansa din djävul!
Festivalprogram
Festivalkarta
Artistpresentationer
Naturvandringar/Talkshows
Staffan Hellstrand
Nilla Nielsen/VA?!
Silverland/Peter Wahlbeck
Pugh Rogefeldt/Py Bäckman
Grant Creon/Nicolai Dunger
KRAV behövs!
ElleSka /Missa inte...
Behrang engagerar
Vägbeskrivning/Biljetter

3
4
6
8
9
10
12
14
15
16
18
19
20
21
23
24
27
28
29
30
31

33

The Fine Arts Showcase
Gustaf Kjellvander
åkte till London för
kärleken. Två år
senare och han är
tillbaks igen. Utan
sin kärlek, men med
en knippe nya låtar.
Gustaf
Kjellvander
heter
frontpersonen
i the Fine Arts Showcase, ett Malmöbaserat
band som på sin hemsida listar halva musikhistorien som influenser.
Musikälskaren Gustaf låter dock inte
denna referensmedvetenhet påverka
hans sätt att skriva låtar:
- Det är som med sex - man ska inte
tänka för mycket på det, då försvinner
magin, skrattar Gustaf.
Nyligen släppte The Fine Arts Showcase sitt fjärde album, Dolophine
Smile. Hur låter det då? Storslagen
pop med tydligt utmejslade melodier,
mättade med känslor och melankoli.
- I efterhand kan man konstatera att
det blev lite rockigare än de tidigare
skivorna. Men det är inget man märker under tiden man spelar in. Radiola
var mer pop, Rough Bunnies-tributen
mer punk. Men det beror ju på att
Rough Bunnies är mer punk.
För ett par år sedan satsade Gustaf allt
på ett kort och flyttade till London. Det
var inte del av någon större musikalisk
plan, utan enbart för kärlekens skull.
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Hade flickvännen bott i Ryssland hade
det blivit Ryssland, menar han. Men
det finns sämre ställen för en musiker
att befinna sig på än i London:
- Jag gjorde mycket solospelningar
med hjälp av ett backtrack. 2006 var
jag på turné i bland annat England och
Skottland. Jag samarbetade även med
artisten Theoretical Girl.
Kärleken tog slut och nu är Gustaf
tillbaks i Malmö med ett mer sammansvetsat band. Jocke från Dipper
och Dan från Songs of Soil är basist
respektive gitarrist, medan Fabian
är “den bästa trummis jag någonsin
spelat med”. När det gäller ekologi,
blir det knepigare. Gustaf är mån om
att göra världen lite mer rättvis, men
vill inte för den skull verka predikande.
Och som kämpande konstnär är han
“för fattig för att äta ekologiskt”.
Det är ok, Gustaf. Se bara till att göra
en bra spelning på Mossagården!

myspace.com/thefineartsshowcase
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Östblocket svänger så att
De var på gång till Mossagården redan förra året:
Malmös ösigaste balkanorkester! Enligt sångerskan
Sofia kan publiken förvänta
sig dans, dans och åter dans.
Det blir så när Östblocket
bjuder upp. Nästan alltid...
Ett balkanband från Malmö?
Frontade av svenska musiker?
Kan det verkligen svänga? Östblocket verkar har slagits med
dessa fördomar till leda, så
mycket att de döpte sitt andra album till det humoristiska Yes, we
are a Swedish balkan band, you don’t
have to look twice!
SvDs recensent tyckte att deras musik
låter som ”ljudspåret till en film om
Malmö av Emir Kustrica”, vilket är rätt
träffsäkert. Bandet blandar nyskrivet
med traditionellt, instrumentalt och
vokalt och är inspirerat både av romska, judiska och arabiska tongångar.
De är drivna och tajta, utan att låta tillrättalagda och ospontana. Men så har
de ju också spelat ihop sedan 1996.
- Vi har ju hunnit bli rätt sampelta och
vågar lita på vår musikalitet, summerar Östblockets sångerska Sofia BergBöhm. Vi känner varandra så pass väl
att vi kan tillåta mer improvisation.
Men det ingår också i själva musiken
från Balkan och Östeuropa, just det
där att låta väldigt improviserat och
spontant - även om det i själva verket
kan vara väldigt strikta ramar.
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Numera har Östblocket ”bara” 10
medlemmar. Vilken tur då att bandet
håller sig med en rad internationella gästmusiker, som den makedonska klarinettisten Blagoj Lamnjov och
Malmös egna superstjärna Timbuktu.
- Numera bor jag och tubaspelande
Klas i Stockholm, berättar Sofia. Det
innebär intensiva rephelger i Malmö
inför spelningar. Med 10 medlemmar och en trumpetare som bor i
Spanien lyckas vi inte alltid samla alla,
så vi har en grym“vikariebank”, en
slags storöstblocket extended family!
Hittills har utgivningen av fullängdare hållit en jämn nivå, med ett album sisådär var tredje år. Det senaste
– Gift - kom ut 2007. Sofia bekräftar
att Östblocket har nya låtar på gång,
men menar att de för tillfället befinner
sig “mittemellan skivor”, vilket har sin
naturliga förklaring:

kostymerna slokar
- Det är många av oss i bandet som har
kommit till livsfasen då vi skaffar barn.
Bara i februari var det 3 nya barntillskott inom bandet, skrattar Sofia.
Hon berättar att bandet är utpräglade
stadsmänniskor, men är glada att få
gästa Mossagårdsfestivalen för att
få inspiration om miljö och ekologi.
Och i utbyte kan publiken förvänta sig
mycket dansglädje, svett och kärlek,
slingrande armar – och blottade armhålor! Har Östblocket någonsin misslyckats med sitt publikfrieri?

- Vi gjorde en mardrömsspelning på
ett stort läkemedelsföretag. Tanken
från den ambitiösa bokaren var väl att
lätta upp stämningen lite - men det
var som att möta en vägg! Det var helt
omöjligt att få de anställda att släppa
loss. Det är ovanligt. Förr eller senare
brukar någon i publiken vilja dansa...
Det låter lovande. Söndagen den 26
juli är det dags, gott folk.

ostblocket.se
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Babian spelar apa!
Malmöbaserade Babian har i
olika sammanhang kallats för
”svensk rocks framtid” och visar
på sitt debutalbum varför. Fullproppad, Listtoppad, Livrädd
& Uppstoppad! låter sådär
självklart. Som om bandet alltid
funnits på musikkartan. Malmös
stoltaste primater bildades dock
så sent som 2006.
- Det behövs fler som spelar rock, konstaterar bandets sångare och låtskrivare Tobias Allvin. Jag tycker det pågår
en rätt taskig trend just nu, där många
band känner sig tvingade att söka sig
bort från det skitiga soundet, för att
kunna spelas på radio.
Talar man referenser blir det nästan
omöjligt att inte nämna Bob Hund,
kanske främst tack vare den skånskklingande sången. Men egentligen är
Babians sound lite skitigare - och mer
dansant. Funky garage med saxofonblås och soulkänsla. Musik som tycks
uppmana till handklapp och spontan
fuldans framför scenen:
- Vi är influerade av vit musik som blivit
influerad av svart musik, sammfattar
Tobias. Som Small Faces, Sonics, MC5
- garageband som spelade i mitten av
60-talet, innan musiken gick över till
att bli symfonisk...
Bandet är på väg att spela in
nytt material i juli, men liveframträdanden är trots allt
bandets signum, där medlemmarnas uppdämda energi
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kommer till sin rätt. I år spelar Babian
bland annat på Roskildefestivalens
warm up. Men Mossagårdspubliken
kan antagligen vänta sig en lika energisk spelning:
- Vi har en tendens att ta ut oss alldeles. Vi är som små blöta djur när
spelningarna är över, skrattar Tobias
Speciellt minnesvärd var Babians
uppträdande på Kabusa Konsthall i
påskas, då arrangören Peter Wahlbeck
försökte ta över mikrofonen innan
sångaren lyckades brotta ner honom.
Tobias skrattar över tilltaget, eftersom festfixaren Peter så entusiastiskt
gick in för att förstöra sin egen fest. På
Mossagårdsfestivalen återses de:
- Det ska bli roligt att spela på samma
festival. Men den här gången kommer
vi att sätta upp ett kravallstaket framför scenen för att hålla Peter borta!

myspace.com/babian

Foto: www.e-Cobo.com

Hälsokocken
Precis som förra
året kommer vi att
bli bortskämda med
Green’n’Leans härliga mat. Kocken Jan
Holter kommer i år
att fixa en ny, spännande meny med
lasange och wraps,
som dessutom är nyttiga och mättande.
Caféet
I trädgården återfinns caféet, där du
kan slappa i gröngräset och njuta av en
enklare fika - kaffe, kakor, ekologisk
dricka och matiga, färgglada våfflor.

Ekomat på festivalen
Förutom musik står givetvis mat i
fokus under festivalen, med flera olika
serveringar. Att all maten är ekologisk
är självklart, men engångsartiklarna
är också 100% nedbrytbara! Med ölglas av stärkelse, tallrikar av träslipsmassa och bestick av trä, blir avfallet
kompostjord till nästa års odlingar!
Rock’n’rollkocken
I år serverar vi bara vegetarisk mat. Det
gäller även Rock’n’rollkocken Aage,
som i fjol bjöd på maffiga hamburgare.
I år satsar han på en vegetarisk variant av sin populära rock’n’rollburgare,
men dessutom på en helt ekologisk
och vegetarisk tapasbar. Hurra!
Indiska kocken
Shraddha & co är passionerade över
det indiska köket, med sina många
kryddiga smaksensationer. Här bjuds
besökaren på en utsökt vegetarisk
biranyi (färska grönsaker, aromatiska
kryddor och ris med färsk koriander/
mynta) med raita (yoghurtsdressing).

Smoothiebaren
I smoothiebaren finns underbara,
färskpressade smoothies! Smaken
väljer du själv - komponera ihop din
egen variant från mängder av färdigskuren KRAV-märkt frukt och
trampa sedan ihop din egen mix på
“smoothiecykeln”!
Kulinariska gästspel
Mossagårdsfestivalen får även finbesök av ett par berömda kockar som
gör exklusiva gästspel, där de visar upp
sin matlagning. En av dessa är Erica
Palmcrantz, författare till receptboken
Raw food på svenska. Under lördag
och söndag kommer Erica att sälja sin
bok och demonstrera hur du enkelt
kan tillreda fantastiska maträtter utan
att hetta upp råvarorna - för att bevara
maximal näring och energi.
Smaklig spis!
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Emil Jensen cyklar vidare
Emil Jensen är en genialisk
singer-songwriter som på skorrande skånska framför sina personliga och underfundiga låtar.
För ett par år sedan rönte han
en del uppmärksamhet då han
genomförde en Sverigeturné –
på cykel.
- Jag ville göra nånting som var skönt
och samtidigt bra, berättar Emil själv.
Det finns en sån missuppfattning om
att man måste offra sig för att göra
bra saker, att hållbar utveckling måste
vara ett steg tillbaka. För mig var
cykelturnén ett stort framsteg. Efter
sju veckor i turnébussen brukar man
ju vara ganska nergången och sliten,
men efter 300 mils cykelturné mådde
jag som en prins. Om prinsar mår skitbra.
Under cyklandet blev det snabbt uppenbart att Sverige är ett väldigt stort
land, att Skåne har höga berg och att
det alltid spöregnar på västkusten.
Men en annan sak som Emil lärde sig
under cykelturnén var att att folk är
schysstare än man kan tro. Han berättar om människor som stod längs
vägarna med kladdkakor, kaffe och öl.
- Och en tredje sak, kanske den viktigaste jag lärde mig, är att vi lever i en
tid utan trösklar, där man ska hoppa
av så fort man stöter på hinder eller
problem. Det är så otroligt skönt att
genomföra något som inte är så jävla
enkelt och friktionsfritt hela tiden. Att
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ta sig genom en veckas regn gör det så
otroligt speciellt att fortsätta veckan
därpå i sol - eller i alla fall växlande
molnighet!
I dessa tider då upphovsrätten diskuteras mer än någonsin är Emil en
av dem som valt att se fildelning som
något övervägande positivt. Själv ger
han bort sin musik gratis på nätet. I
första hand gör han musik för att uttrycka sig, i andra hand gör han det för
att omgivningen ska kunna höra den.
Först i tredje hand ser han artisteriet
som ett sätt att försörja sig:
- Min förhoppning är förstås att dom
som tycker mycket om musiken går
och köper skivorna, ljudböckerna och
dvd:erna jag har släppt. Men dom
måste ju kunna höra det först. Och
så har man några lusfattiga fans, så
det är lite av en Karl-Bertil Jonssonverksamhet från min sida! Jag önskar
man kunde gå efter taxeringskalendern, så ryska oljemiljardärer fick betala rätt mycket för en låt, medan en
fattig familj i Indonesien fick den gratis, tycker Emil.
- Sen är det så mycket dåliga inspelningar som cirkulerar på nätet, det
som finns på min hemsida är ju det
vi skrivit, spelat in, tryckt upp och
velat ge ut. Det vi lagt ner så mycket
tid, kärlek, energi och pengar på. Det
är synd om det ska överskuggas av
mobilkamera-upptagningar med uselt
ljud i nåt mörkt hörn nånstans.

Fotograf: Peter Westrup
När det gäller den knepiga frågan hur
man applicerar ekologi i vardagen
utan att behöva slå knut på sig själv
och sin ekonomi, väljer Emil att lägga
huvudfokus på de många resor han
tvingas göra i egenskap av artist.
- Nu när jag inte cyklar tar jag i regel
tåget när jag turnerar. Men framför
allt äter jag inte kött. Det tror jag är
en av de viktigaste ekologiska bitarna
som ofta glöms bort i debatterna, påpekar Emil.
Välkommen till Table & Cher, en b’n’b
och restaurang som har 4 dubbelrum,
varav ett handikappanpassat.

Så vad kan man förvänta sig av hans
spelning på Mossagårdsfestivalen?
Med hjälp av medmusikerna kommer Emil att bjuda på en blandning av
musik, komik och lyrik. Planen är att
få alla att “tappa hakan, tappa andan
och tappa hoppet”. Men oroa er inte.
Emil tänker inte överge er:
- I det svarta hål som uppstår tänkte
jag bygga nytt hopp, nya hakor och
nya andor!

emiljensen.se
Hos oss får du mer av livets goda. Sitt
ner och njut av en delikat måltid eller en
helkväll med övernattning och dans.
Vi använder Svenskt närproducerat kött
från Sjöbotrakten och ekologiska grönsaker från Mossagården i Veberöd!

www.table-and-cher.se
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Årets festival rymmer en
massa olika inriktningar, med aktiviteter som
ponnyridning, minizoo,
ekomarknad,
biospa,
barnteater, lekar, naturvandringar och talkshows. Tanken är att alla
besökare, i alla åldrar
ska ha något att hämta på
Mossagårdsfestivalen!
Festivalområdet är öppet kl
11-02 på fredag och lördag,
samt kl 11-22 på söndag. De flesta
aktiviteter på festivalområdet ingår i
priset. Faktiskt kommer festivalen till
viss del att flytta ut i skogen.Här ligger
i år den stora scenen mitt i en dunge,
och här finns även ett utespa och en
hängmattepark som kommer att ge
vila åt ömmande fötter!
Gratis förfestival!
Torsdag 23 juli är alla välkomna,
även de som inte har löst festivalbiljett. Förfestivalen pågår mellan kl.1502, då du kan ta del av ett begränsat
programutbud. Strosa runt och fynda
kläder inne på gården eller var med
och invig den alldeles nybyggda Mos-
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Något för alla!
sabaren, där det serveras ekomat och
dryck och bjuds på trevlig underhållning av bl.a. hiphoparna Wiebelt &
Sebbe, klezmerbandet Paradajz
Balkan, trubaduren Therese Åkesson, rockande Golden Kanine och
dj Martin Axén - samt fler överraskningar under kvällen. Ett mysigt
barhäng där vi alla kan ladda och bli
på festivalhumör.
Barnens festival
Biljetterna är gratis för barn t.o.m. 12 år
och det finns mycket roligt för barnen
att göra - springa i hampalabyrinten,
delta i en rad spel och lekar, kolla på
riduppvisningar och rida på ponnys.
Gräsmattan framför “Slottet” är dessutom avsedd för barnteater, så håll
ögonen öppna efter föreställningar!
Trollmor berättar spännande sagor
i skogen och tittar du upp mot träden
ser du kanske Christina Claesson
som ligger på trädgrenarna och berättar historier! Det finns även ett litet
minizoo med djur som barnen kan
hälsa på, exempelvis fasaner, hästar,
getter, grisar och myskankor.

- livemålar på området. Även barnen
kommer att få en egen fri vägg att
måla på. I båda fallen används ekologisk färg från Auro: helt nedbrytbar och giftfri färg, som sprayas med
pumpspray istället för med aerosol.

Trädfén Eternity
Festivalens artistbokare Maria Eriksson är även performanceartist med
förkärlek för interaktiva projekt med
fantasifulla magiska karaktärer. Till
Mossagårdsfestivalen 2008 skapade
hon trädfén Eternity som förmedlar
kontakt mellan träd och människor.
Hon blev så uppskattad av små och
stora besökare att hon korats till Mossagårdens egen fé. I år har hon ett eget
féhus, där besökare kan komma för att
få råd från träden eller göra önskningar i önskemaskinen.
Handikapp-ponnyridning
Alla barn välkomnas också till ponnyridning hos Stall Humlamaden. De
bjuder på gratis provturer lördag och
söndag kl. 13-17. Ponnyerna ingår i
Humlamadens unika verksamhet som
riktar sig till barn och ungdomar med
och utan funktionssvårigheter! Ponnyerna används också i behandlingsarbete i Hästunderstödd terapi för
barn, ungdomar och vuxna. Området
är utrustat med handikapptoa och har
god tillgänglighet, utan ex. trappor.
Ekograffiti
”Ekograffiti” är en återkommande
aktivitet, där Johan Liljemark - en
av Sveriges första graffitikonstnärer

Inomhusspa/utomhusmassage
I år har vi både inomhusspa i Slottet
och mer klassisk massage utomhus
på Relaxängen (se karta). Maaike
Joustra ger behandlingar i kinesisk
Tui Na - en blandning mellan massage
och akupressur. Inga nålar används,
utan Maaike använder endast sina händer och ekologiska oljor. Även Maria
Brink Alm från Boutique Dermonie
ger behandlingar under lördag och
söndag. Du kan välja mellan ansiktsbehandling, ryggrengöring och cirkulationsmassage. Charlie Guedegbe
utför massage på Relaxängen och
Rozara Zilkayova är en certifierad
massör som kan erbjuda alla kvinnor
en ayurvedisk lymfatisk massage med
varm olja. Det är en beprövad metod
som ökar flödet, löser upp spänningar
i kroppen och frigör serotonin.
För fler aktiviteter, tider och platser kolla in hemsidan!

mossagardsfestivalen.se

Trädfén Eternity
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Dansa din djävul!

DJ Alice
Från hyllade Malmöklubben Everybody Gets Lonely Sometimes kommer
dj:n Alice Samoilova under fredagskvällen att fylla ut mellan konserterna
med northern soul, rhythm ‘n blues
och indie. En vinylkavalkad i dansens
tecken med mycket känsla utlovas.
Alice själv uttrycker klubbkonceptet
på följande sätt: “60-tals-glöd som ska
transportera er till en svettig danshall och danseufori med akrobatiska
moves. Tillsammans ska vi dansa in i
ån! “

DJ Martin Axén
Martin är gitarrist i ett
av Sveriges största band
- the Ark. Han är även en
ekologiskt sinnad kock
och kommer att hänga
på Mossagårdsfestivalens
förfest under torsdagen -
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Everyone gets lonely
orchestra (EGLO)
Everybody Gets Lonely Orchestra är
ett åttahövdat husband till klubben
med snarlikt namn. Supergruppen
innehåller folk från Cardigans, Tummel och The Ark och kör svängig instrumental soul och rhythm ’n’ blues
med feta blåssektioner - i samma anda
som Booker T & the MGs, eller Sly &
the Family Stone. EGLO vill visa att
livemusik kan funka även på hippa
dansklubbar, som ett sätt att erbjuda
en helhetsupplevelse.
och antagligen fredagkvällen också. Här kommer han att dela med
sig av både stjärnglans och sköna
vax: “glamdängor, rock’n’soul,
swingstompers och lite indiecabaret, disco, hits’n’blitz - på
mestadel sprakande, återanvända vinylskivor!”
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00.30 Yindi Garra

22.30 EGLO

20.30 The Nykels

18.30 Py Bäckman

16.30 Beurre Noir

14.30 Åke Högman

stora scenen

23.30 Grant Creon

21.30 Nicolai Dunger

19.30 Staffan Hellstrand

17.30 Emil Jensen

15.30 Wiebelt & Sebbe

14.30 Talkshow

13.30 Nilla Nielsen

lilla scenen

fredag

23.45 Pedalens Pågar

23.00 Behrang Miri

21.45 Babian

19.45 Pugh Rogefeldt

18.00 Silverland

16.30 The Billy Pilgrims

15.00 Cilihili

13.00 VA!?

stora scenen

00.45 Skurklandet

22.30 Burst City

21.00 Bob Hansson

18.45 Homesick Mac

17.00 Peter Wahlbeck

16.00 Talkshow

15.15 Peter Wahlbeck

14.00 Fredrik Larson

12.00 The Poet & the Drunk

11.10 Elleska

lilla scenen

lördag

21.00 Bradbury Ink

19.00 Sousou & Maher

17.00 Manol Stanev

15.00 Psyckadeli

14.00 Talkshow

13.00 Flamenco Cucharòn

11.00 Monogatari

lilla scenen

För uppdaterad info, besök mossagarden.se.

och övriga aktiviteter inte står i detta program.

Observera att förfestivalen, naturvandringar

Med reservation för ändringar!

22.00 Östblocket

20.00 Nilla Nielsen

18.00 Fine Arts Showcase

16.00 Miriam Aïda

14.00 Tim Schmidt

12.00 Peter Elmberg

stora scenen

söndag

Festivalprogram

15

16

Riv ur och spara!
17

Artistpresentationer
Grant Creon
Babian
Skrammel på Skånska! Roligt, Begåvad lofi-country, förankrad i
singer-songwritertraditionen.
röjigt och totalt galet.
Homesick Mac
Behrang Miri
Brobyggare, aktivist och en av Upptäck Dragan Ruzics rootsoch ragtimeinfluerade blues!
Sveriges grymmaste rappare!
Beurre Noir (dk)
Dansk art-punktrio.

Manol Stanev
Manol sjunger Vysotskij.

Miriam Aïda
Bob Hansson
Spoken word-poeten som expan- Bossa- och latininfluerad jazz
från en gudabenådad stämma.
derar språket och hjärtat.
Bradbury Inc.
Välbalanserad klamporgelrock.
Burst City
Sabbathosande garagerock.

Monogatari
Ärlig och innovativ instrumentalmusik - kan även kallas “nyfolk”.
Nicolai Dunger
Oemotståndlig, kompromisslös
artist med världens bästa röst.

Cilihili
Soloprojekt från det musikaliska
Nilla Nielsen
geniet Cecilia Nordström.
Engagerad rockgudinna som räddar världen med sin gitarr.
DJ Alice
Utlovar en vinylkavalkad av
Paradajz Balkan
northern soul och indie.
Ösig oktett som spelar kända
låtar från balkanländerna.
DJ Martin Axén
The Arks basist bjuder på glam,
Pedalens pågar
glitter och glamour.
Kal P. Dals kompband fortsatte
trots att generalen gick hädan.
ElleSka
Partyband spelar ska på svenska.
Peter Elmberg
Kärt återseende från engagerad
Emil Jensen
Miljökämpen spelar charmig och låtskrivare och aktivist.
genialisk pop i all enkelhet.
Peter Wahlbeck
Tillbaks igen, så huka er!
EGLO
Instrumentalt dansband med folk
från Cardigans, Tummel och Ark. Psyckadeli
Kristianstadsbandet som spelar
varierad, psykedelisk hårdrock.
Flamenco Cucharòn
Häftig flamencogrupp som leds
Pugh Rogefeld
av dansaren Ewa Flykt.
”Små lätta moln” kan alla nynna
till. Upptäck fler Pugh-pärlor!
Fredrik Larson
Folkrock i modern tappning.
Py Bäckman
Musiklegenden backas av Rune
Golden Kanine
Broberg och Hyllie Gospel.
Moodswings and love!
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Silverland
Hårdrock på svenska med Mossagårdens scenchef på bas.
Skurklandet
Svensk folkrock med touch av
Östeuropa och finsk klezmer.
Sousou & Maher Cissoko
Svävande Senegal i Skåne.
Staffan Hellstrand
Slog igenom med ”Lilla fågel
blå”, men Staffan är lika bra än!
The Billy Pilgrims
Billy som i Bragg kanske? Protestrock när den är som bäst.
The Fine Arts Showcase
Klassiska poplåtar, sprängfyllda
med melodi och känsla.
The Nykels
Den felande länken mellan Jerry
Lee Lewis och en bilkrasch...
The Poet & the Drunk
Experimentell filmisk indierock.
Therese Åkesson
Visor med skön folkrockkänsla.
Tim Schmidt
Begåvad singer-songwriter som
med gitarren skapar innerlighet.
VA?!
Veberödsbrudarna kör skitig,
AC/DC-influerad punkrock.
Wiebelt & Sebbe
Charmig hiphop från Lund som
vann Lundatalang 2008.
Yindi Garra
“Electric Voo Doo Lambada”.
Åke Högman
Råa rösten uppträder med Tore
Johanssons (Tambourine) band.
Östblocket
Ösigt balkanband från Malmö
som får alla publiker att dansa.

För mer info och länkar till artisternas hemsidor, besök mossagardsfestivalen.se

Naturvandringar
Välkommen ut i skog och mark!
Mossagården ligger naturskönt intill ett naturresevat och har många
olika biotoper i sina omgivningar: rik
lövblandskog, myllrande vattendrag,
fuktängar och tallskog. Under festivalen ges en mängd guidade turer på
olika teman. Naturvandringarna avgår
från vattenkranen (se kartan) vid följande tider:
Fre
14.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.00

Lör
14.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.00

Sön
14.00
16.00
18.00
20.00
21.00

Närnaturguider från Naturskyddsföreningen står för några vandringar
i år igen, bl.a. fokuserar Cecilia Wide
på odlingslandskapet. Linda Birkedal
kommer i sin tur att hålla i 3 olika
naturvandringar: en barnvandring på
temat småkryp (med eller utan föräldrar), vandringar bland evighetsträd,
samt ett par kvällsvandringar som bär
den spännande titeln “Nattens djur”.
Under söndagen står Svenska kyrkan
för några vandringar. Torrid Bengtsson, miljösamordnare för Lunds stift
och prästen Eva-Karin Lindgren, leder
“Av stjärnstoft” - en naturvandring om
helighet och helhet. Trädfén Eternity,
alias Maria Eriksson, kommer även att
vara med i slutet på vissa vandringar.

Talkshowprogram

Vi bjuder på tankeväckande
föreställningar både fre, lör och
sön. Konferencier är Helene
Granqvist, producent på filmbolaget Good World, som har
gedigen kunskap om hållbarhet
och aktuell med dokumentären
Konsten att vara människa.
Övergripande tema är “Hållbarhet –
hur man lever för att positivt påverka
miljö, ekonomi och samhället.” Till att
diskutera detta har vi bjudit in några
av Mossagårdsfestivalens artister och
andra eldsjälar och föreläsare. Vi vill
tillsammans visa hur vi kan göra skillnad som enskild individ och hur vi kan
förändra vårt beteende till en mer hållbar livsstil. Talkshowerna pågår ca en
timme på lilla scenen (se program).

Fredag kl 14.30-15.30
Artisterna Nilla Nielsen, Emil Jensen,
Fredrik Larson, samt Annika Tibblin
(psykolog, föreläsare och författare).
Lördag kl 16.00-17.00
Komikern Peter Wahlbeck, m.fl.
Söndag kl 14.00-15.00
Bl.a. Camilla Uddgren, (CU Consulting) och Veronika Ekstrand (Veras
Eko). Camilla arbetar med standup, revyer, manus och föreläsningar
och kurser i personlig utveckling.
Veronika är bland annat föredragshållare i hälsa, ekonomi och miljö.
Se mossagardsfestivalen.se för uppdaterad info om naturvandringarna
och talkshowerna!
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Staffan Hellstrand
Staffans första ”riktiga” soloalbum Den
stora blå vägen kom
1991, men först ett
par år därpå kom
det riktigt massiva
genombrottet med
albumet Regn och
singeln ”Lilla Fågel
Blå”. Staffan blev
plötsligt en folkkär rikskändis som
drog fulla hus.
Staffan Hellstrand har aldrig stagnerat
i sin form, utan har alltid varit öppen
för musikaliska samarbeten över genregränserna. Hans antirasistlåt ”Var
kommer du ifrån?” frontades t.ex. av
en 18-årig Dogge Doggelito och han
gjorde musiken till Bodil Malmstens
pjäs ”Tid & Otid”. Andra artister han
varit kompositör och textförfattare åt
är Sven-Ingvars, Svante Thuresson

och Lisa Nilsson.
Fotbollsfantasten
Staffan fick 2000
även äran att skriva den officiella
EM-låten ”Explodera”.
Trots att Staffan de
senaste åren hållt
en något lägre profil, har han hållt
sig lika aktiv. 2003 turnerade han
med Olle Ljungström, The Nomads,
och Mossagårdsaktuella Bob Hansson. 2007 släppte han sitt senaste album Spökskepp, innehållande duetter
med bla Titiyo och Lars Winnerbäck.
Och sommaren 2009 spelar han alltså
på Mossagårdens stora scen!

staffanhellstrand.se

Var steget före – gå i cirklar!
Vill du lära dig nya saker tillsammans med andra? Kanske är ni ett gäng
som gillar fotografi, spelar i band eller har ett annat intresseområde?
Då kan studiecirkeln vara något för er. Hos oss på Folkuniversitetet kan
ni få hjälp med litteratur, utlägg för material eller pedagogisk assistans.
Kontakta mig med er idé, så hjälper jag er att komma igång!
Charlott Johansson, 046-197715, charlott.johansson@folkuniversitetet.se

www.folkuniversitetet.se
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Favoriter i repris...

Två av förra årets störtförälskelser. Mossagården och Nilla
Nielsen finner varandra i en gemensam världssyn. Samtidigt
går tjejerna i VA!? upp på stora
scenen och blåser publiken av
sina fötter. Det var nog aldrig
något snack om att det skulle blir
ett återbesök av dessa två akter
på årets festival!
Under förra festivalen var det några
artister som stack ut. Dit hörde VA!?
som med förebilder som the Donnas,
Ebba Grön och AC/DC körde högljudd
punkrock så att det yrde om hampafältet. Trots sina unga år verkade inte
Veberödsbandet skrämmas av att stå
på stora scenen:
- Det var skitkul! Vi har aldrig spelat
på något liknande. Det fanns många roliga typer där, bland annat en
tjej som stod ensam längst fram och
dansade helt galet, berättar bandet.

Det senaste året har VA!? skrivit nytt
material och har nyligen spelat in
några låtar till en samlingsskiva.
Någon som kan ta de fyra tjejerna under sina vingar är Nilla Nielsen, som
imponerade förra året. Hon bevisar att
man kan vara politiskt engagerad utan
att för den skull göra avkall på den
musikaliska kvaliteten. Nilla Nielsen
har släppt två album, Redemption Sky
och Shellshocked, fullproppade med
kraftfull, melodisk rock, som för tankarna till U2 och Alanis Morissette.
I slutet av maj släpptes hennes senaste
singel ”Just Dance” som faktiskt
blandar in en elektroniska inslag. På
Mossagårdsfestivalen spelar hon både
under fredagen och lördagen. VA!?
spelar i sin tur på fredag, kl 14.30.

myspace.com/vaschweden
nillanielsen.com
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Svenska rockens sista hopp
Till en början bestod de av
två bröder, två kompisar och
en låtrepertoar av “Summer
of 69” och “Staten och Kapitalet”. Med en ny trummis
och gitarrist växte självförtroende och spelkunnighet.
Möt Silverland!
Silverland är något så ovanligt som ett hårdrocksband som
sjunger på svenska. Bandet bildades
2003 och består efter en rad medlemsbyten av Mats Stålhammar, Sebastian
Ågren, Jonas Geiwald, Macke Schyttberg, Peter Jonsson och ingen mindre än Mossagårdens egna scenchef,
“HårdrocksRoger” Tullgren på bas!
- För första gången känns det verkligen som att vi hittat rätt folk, berättar
sångaren/grundaren Peter Johnsson.
Bandets musik beskrivs som tight.
tung och melodiös, med synthslingor
och frontat av en raspig rockröst.

- För mig är Silverland unikt på det
sättet att vi spelar rock på svenska, och
musiken kan spåras tillbaka till både
Kent och Ebba Grön, med en liten
skvätt av Gyllene Tider, sammanfattar
nyblivna trummisen Mats.
Silverland kan vara på väg mot ett
genombrott. De är skandinaviens populäraste band på ReverbNation.com
och har dessutom hunnit få en fanbase
i Storbritannien, USA och Spanien.

silverland.craves.it

Mer av det roliga!
Förra året kom Peter Wahlbeck till
Mossagårdsfestivalen och höll låda i
3 dagar. Både Peter och publiken fick
mersmak, så i år kommer han tillbaks
och kör stand-up under lördagen, på
lilla scenen. Dessutom deltar flitiga
Peter i lördagens talkshow (se sidan
19) och eventuellt extraknäcker han
även som festivalkonferencier!

wahlbeck.se
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Pugh - eller Anders Sture
Torbjörn Rogefeldt som
han egentligen heter är en veteran i ordets
rätta bemärkelse. Han
debuterade redan 1968
med singeln “Haru vart
på cirkus”. Första albumet Ja, dä ä dä kom året
efter och innehöll den
klassiska svenska poppärlan “Små lätta moln”.

Pugh och Py -

På de tidiga albumen samarbetade Pugh med Jojje
Wadenius, Janne ”Loffe”
Carlsson, Peps Persson och
Janne Schaffer. De här albumen bar spår av psykedeliska
influenser, samtidigt som de
svenska texterna drog ner
det utflippade innehållet till
jorden igen.
Många anser Pugh vara
föregångare för den svenska
proggvågen på 70-talet, eftersom det tidigare var ovanligt
med rockband med svenska texter. Så
småningom började Pugh skriva mer
poporienterade låtar och testa andra
stilar, som schlager, hårdrock och
svensktoppsmusik.
Pugh blev trea i Melodifestivalen
1978 med låten “Nattmara”, som även
blev etta på Svensktoppen. I slutet av
80-talet bildade han så supergruppen Grymlings, tillsammans med
Mikael Rickfors, Göran Lagerberg och
Magnus Lindberg. De hann med två
album innan Pugh drog sig tillbaka
från musiken. Han återkom -99 med
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Maraton och uppträdde som förband
åt Gyllene Tider på deras 25-årsturné.
2008 släppte han sitt senaste studioalbum, Vinn hjärta vinn, där han återförenades med Jojje och Loffe från de
två första albumen. Albumet producerades faktiskt av The Arks Martin
Axén, som agerar dj på Mossagårdsfestivalen. EGLO’s Sylvester Schlegel
har dessutom spelat med Pugh. Kanske hinner de tre ta en öl ihop backstage?

pugh.nu

legenderna anländer!

1957. I början av
karriären
sjöng
hon visor i folkparker, men så småningom
blev det rockmusk med tjejgruppen NQB. Under 70och 80-talet samarbetade
hon med dåvarande sambon
Dan Hylander i Raj Montana
Band. Då de splittrades fortsatte Py som soloartist.

Py Bäckman är en annan legend
inom den svenska pop- och rockhistorien. Hon har varit inblandad i både Nordmans och Tommy Körbergs framgångar. Möt
låtskrivaren och sångerskan som
varken drar sig för folkmusik,
rock, musikaler eller film!
Py Bäckman blev ”upptäckt” av Lennart Hyland och fick göra sin TVdebut i programmet Stora famnen

Py är även en aktiv och respekterad låtskrivare, som
ligger bakom många av
Nordmans och Garmarnas
texter, liksom “Gabriellas
sång” i Kay Pollaks film Så
som i himmelen. 2004 skrev
Py nya psalmer, ett tillägg
till svenska Psalmboken på
uppdrag av Svenska Kyrkan.
Hon är upphovskvinnan till
Tommy Körbergs Melodifestivalsvinnare “Stad i ljus”, som sedan
2006 även är en psalm.
På Mossagårdsfestivalen fortsätter den
kyrkliga kopplingen, då Py uppträder
med Rune Broberg och Hyllie Gospel.
Förvänta er en maffig upplevelse, där
det intima möter det storslagna!

pybackman.se

Danska Søbogaard är Mossagårdsleverantörer.
Deras sortiment innehåller en rad läskande
juicer och läckra marmelader - ekologiska och
genuina produkter som smakar hemlagat!

www. snn.dk
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KRAV behövs!
Allt fler ekologiska märkningar
dyker upp i handeln, inte minst
efter vårt inträde i EU. Ibland
har matvarukedjorna egna ekologiska märken. Betyder det att
KRAV-sigillet har spelat ut sin
roll? Tvärtom, idag behövs det
mer än någonsin!
Vad får du egentligen när du köper en
KRAV-märkt vara? I korthet garanteras du att det i produktionen har
tagits hänsyn till fyra olika aspekter:
bra miljö, god djuromsorg, god hälsa
och socialt ansvar. KRAV:s regler siktar mot en hållbar produktion, vilket
innebär att varken kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får
användas. De flesta typer av tillsatser
är också förbjudna.
Kretsloppstänkande är ett nyckelord.
Balansen mellan djurhållning och
växtodling är viktig. Djurens foder
ska huvudsakligen produceras på den
egna gården och djurens gödsel sprids
i sin tur på växtodlingarna. Djuren ska
kunna bete sig så naturligt som möjligt
- gå ute och beta, böka och picka.
God hälsa förutsätter en bra miljö.
Med KRAV-märkningen slipper lantbrukaren bli sjuk av kemiska bekämpningsmedel (gäller inte minst odlare i
utvecklingsländer), konsumenten behöver inte äta besprutad mat och vi får
alla ett ökat välbefinnande av att veta
att vi gör en god sak för miljön genom
att äta KRAV-märkt.
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KRAV-produkter blir underkända om
sociala förhållanden är undermåliga,
vilket är viktigt i handeln med andra
länder. Bryr du dig om djur, natur och
dina medmänniskor, hjälper KRAVmärket att guida dig rätt i din lokala
handel. Den garanterar att produktionen är kontrollerad och sker på ett
miljövänligt och etiskt vis.
Du som konsument kan använda
din makt och efterfråga fler KRAVprodukter i din lokala butik. För hur
många andra ekologiska märkningar
som än dyker upp, finns bara ett med
ett helhetsperpektiv. De enda som
ställer riktigt höga krav - är KRAV.

krav.se

Grant Creon ger ut soundtrack i USA
Grant Creon har funnits sedan
slutet av 90-talet och spelar
lågmäld rock, med influenser
från
country
och americana.
Bandets
husgud heter Neil
Young, liksom
My
Morning
Jacket och Built
to Spill.
- Och gitarristen
och
trummisen
tjatar alltid om
Lynard Skynard, skrattar gitarristen
Mattias, men det är inget som jag själv
står för...

I juni släpptes en amerikansk dokumentär där Grant Creon lyckats få
med en av sina låtar:
- Det är en film som
handlar om screentryckta postrar och
andra medverkande
är bl.a. Jello Biafra
(från Dead Kennedys) så det är lite kul,
berättar Mattias. Vi
fick teckna bort alla
våra rättigheter till
filmmakerskan, men
det kan det vara värt!

myspace.com/grantcreon

Nicolai Dunger
Nicolai Dunger
blev enligt legenden upptäckt
medan han sjöng
på en balkong i
hemstaden Piteå.
Den tidigare så
lovande
MFFspelaren skrev
aldrig på något
fotbollskontrakt
utan lämnade sporten för att satsa på
sin musik. Även efter han gav upp fotbollen har han dock fortsatt att vara en
lagspelare: han har spelat in och turnerat med både svenska och internationella storheter som Soundtrack of Our
Lives, Will Oldham, Esbjörn Svensson
och Mercury Rev.

Singer-songwritern
är
notoriskt
produktiv, med ibland flera skivsläpp om året. Men de som har haft
förmånen att se Nicolai live vet också
att han kan behålla publikens uppmärksamhet som få andra. ”Underhållare” är väl inget epitet som brukar användas om musiker som följer
låtskrivartraditioner från Van Morrison och Tim Buckley, men Nicolai
lyckas - med hjälp av en stor portion
energi, kompromisslöshet och en mix
av både genrer och sinnestämningar.
Nicolai har flera gånger spelat för fullsatta hus i New York. Nu har Mossagårdspubliken chansen att njuta av en
av sveriges bästa rockröster.

myspace.com/nicolaidunger
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Ekomarknad

Nordic Naturfiber

På ekomarknaden finns företag
som säljer allt från miljöteknik
till naturkosmetik. Bland annat
deltar följande företag, men fler
aktörer tillkommer!
Bara För Barn
i Råby
Ekologiska
barnkläder från
Serendipity och
Pure Heaven

Butiken OM-tanke
Harmoni - Livsfilosofi
Upplevelse - Livstil
www.om-tanke.com

Fiber Fin

Hos Fiber Fin kan du köpa ekologiska
dam-, herr- och barnkläder, men även
tyger, handdukar, väskor och skor.
www.fiberfin.se

Forever living products

Ekologisk odlade Aloe Vera-baserade
produkter inom hälsa, näring & hudvård.
För både människor & djur!
www.myaloevera.se/tommyelisabeta
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Ekologisk
hampaisolering
www.nordicnaturfiber.se

Sture & Lisa
Egendesignade färgglada ekologiska och
fair-trade barnkläder
www.stureolisa.se

Världsbutiken Themba
Fair trade varor från Afrika
www.themba.se

Tvåleriet – Tvättnötsbutiken

Härliga tvålar och sköna salvor av naturliga
råvaror från egen tillverkning. Även försäljning av tvättnötter och eteriska oljor.
www.tvaleriet.se

Djurens rätt

www.djurensratt.se

ElleSka ska till Belgien!
ElleSka består av
åtta medlemmar i
gymnasieåldern,
som
började
spela 2007, efter
ett “härligt knytkalas”.
-Vi var ett tjejgäng
som diskuterade att
starta band. Inte helt
lätt eftersom vi har olika musiksmak,
men till sist enades vi om något glatt
och med mycket blås. Den vill säga
ska-musik!
Ska blev till ElleSka och medlemmarna
utvecklade en egen stil. Fortfarande är
Madness och The Specials förebilder,
men tjejerna blandar även in reggae,
pop och funk, samt sjunger på svenska
- inte helt vanligt för ska-band.

- Texterna blir
närmare ens egna
känslor när man
använder
svenska, menar Clara.
ElleSka spelar in
en ep i sommar och
tävlade nyligen i
riksfinalen i Musik
Direkt. Musik i Syd
delade ut ett eget
pris till töserna - en spelning i Belgien
till våren! Men innan dess står Mossagårdsfestivalen på schemat. ElleSka är
nöjda med fjolårets entusiastiska mottagande:
- Det var helt fantastiskt, utbrister
Clara. Det var en tacksam publik att
spela för, så vi ser fram emot att få
komma tillbaks i år igen!

myspace.com/elleska

Pssst! Missa inte oss...

Miriam Aïda med
den
honungslena
rösten är tillbaka!
Precis som förra
året handlar det
om soul- och bluesdoftande jazz, med
inslag av bossanova
och samba.

Beurre Noir - med
en stor dos attityd
bullrar dessa danska punkmusiker
och spoken wordare in med musik
som doftar svettig källarlokal och
brittisk shogazing.

Äkta paret Maher
& Sousou Cissoko
behärskar båda instrumentet kora.
Med stor skicklighet och känsla
bär de vidare det
västafrikanska
musikarvet.

Tim
Schmidts
karakteristiska
röst och spröda,
fi n g e r p l o c k a d e
gitarrslingor kommer få alla Nick
Drake-fans att rysa
av förtjusning!

Cilihili är Cecilia
Nordlund (Souls,
Monkeystrikes,
Sunshine
Rabbits) soloprojekt.
Debutalbumet Not
listening vänder
dövörat åt alla
jantelagare!
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Behrang engagerar!
Behrang beskriver sig själv
som
”arbetsnarkoman”
och har mycket riktigt en
rad olika yrkestitlar att
kombinera:
föreläsare,
krönikör, pedagog och
skådespelare. Men framför
allt är han hiphopare. Och
en av Sveriges grymmaste
rappare – utan någon
större konkurrens!
Behrang Miris debutalbum
Boken om vårt liv släpptes i
mars. Plattan har politiska texter som handlar om teman som
fördomar, utanförskap och hedersmord. Tunga ämnen - men
musiken är gjord för att få folk
att dansa. Behrang har vågat sig
på att blanda in orientaliska influenser i sin hiphop, vilket visat
sig vara ett lyckat koncept.
Behrang Miri är en sån där artist som det är svårt att inte gilla. En
kille med rötterna i Iran, som med
humor och självdistans avväpar sina
lyssnare så att de börjar digga med i
musiken. Hade Behrang ett visitkort
skulle det med stor sannolikhet stå
”brobyggare” på det. Behrang har en
fantastisk förmåga att engagera och
beröra de han talar till – oavsett om
det handlar om hiphopkids i förorten
eller kulturtanter. Nyligen deltog Behrang i ett kulturprojekt på Västbanken
för att vägleda palestinska ungdomar i
att skriva hiphoptexter och uppträda.
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Han är helt enkelt en genuin eldsjäl
och som alla vet kan entusiasm faktiskt smitta av sig. För Behrang är inte
hiphopen bara en musikstil, utan en
potentiell folkrörelse. Här behöver
man ju varken pengar eller instrument,
det räcker med en penna och papper
att uttrycka sig med, lite schyssta textidéer och ett fett bakgrundsbeat.
Kom och bli övertygad, du med!

myspace.com/behrangmirimiddleeast

Vägbeskrivning

Mossagården ligger i östra delen
av Veberöd, längs väg 11 mellan
Malmö/Lund - Simrishamn. Så
här hittar du enklast hit:
Kollektivt: Skåneexpressen 6 (LundYstad). Från Malmö-Veberöd finns
direktbuss 176 och anslutningsbuss
174 via Dalby. Hoppa av vid hållplats
Veberöd Öster, så ligger Mossagården
på ca 15 min. gångavstånd (skyltat).
Hästtaxi: Mellan kl. 12-20 fre–sön
kommer Vagnshistoriska sällskapet
köra besökarna i 2 hästar och vagn i
skytteltrafik mellan busshållplatsen
och festivalområdet! Hästtaxin ar-

Camping

rangeras i samarbete med Natur- och
kulturbussen och är helt gratis! Med
bil: Från Malmö/Lund, följ väg 11 mot
Sjöbo och tag av vid infart Veberöd industriområde, följ skyltarna mot Mossagården. Gratis parkering!

skanetrafiken.se
vagnhistoriska.org
naturochkulturbussen.se

Går bussarna dåligt och du vill inte missa ditt favoritband? Ingen fara! Vi har
en camping, som är helt gratis för festivalgästerna. För att hitta var campingen
ligger, se festivalkartan på mittuppslaget. Toaletter, handikapptoa, vatten och
dusch finns i anslutning till campingen. På grund av brandrisk, ber vi er parkera
bilarna på parkeringen, separat från tälten. Precis som förra året serveras det
frukost till campinggästerna i grishuset, (se kartan) till självkostnadspris!

Biljetter
Priser:
Förköp + vid entrén
Festivalpass fre-sön		
540 kr			
1-dagsbiljett fre el lör		
280 kr			
1-dagsbiljett sön		
240 kr			
Festivalbiljetter kan köpas i Mossagårdens webb-butik, Morot & Annat i Malmö,
och Preem i Veberöd. Mossagårdskunder som köper biljetter deltar i ett lotteri
med fina priser, samt får specialerbjudanden under festivalen. Biljetter som
köps via webb-butik senast 15/7 sänds med post efter inbetalningen. Biljetter
som betalas efter detta hämtas vid festivalsentrén. Barn t.o.m. 12 går in gratis!

mossagardsfestivalen.se
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Vi säljer isoleringsmaterial av hampﬁber, en 100% förnybar naturresurs,
som binder koldioxid! Mikroskopiska lufthål i ﬁbrerna ger bra isolering och
har en temperaturutjämnande buﬀertkapacitet. Lätt inbyggd i
väggkonstruktioner med regelverk, i bottenbjälklaget eller vindsisolering.
Isolervärde: 0,045 W/mK 50-60kg/kbm, CE-märkt byggmaterial.

Utöver isoleringen har vi ett stort sortiment av ekologiska bomulls- och
lintyger, miljövänliga hamptyger, knappar, certiﬁerade enligt Global
Organic Textile Standard. Handla snabbt och enkelt via vår nya webbutik!

www.nordicnaturﬁber.se
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