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med bl.a Di Leva, Sator, Moto Boy, Tingsek, 
Helt Off, Janne Schaffer, Bob Hansson, Skilla, 
Miriam Aïda, Peter Wahlbeck, Nilla Nielsen...

Sveriges mysigaste 
ekologiska musik- 
   och upplevelsefestival!
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I år är det tredje gången gillt! Årets festival är 
verkligen fullspäckad med upplevelser för hela 
familjen! Flera uppskattade programpunkter 
finns kvar, som vårt härliga biospa, ponny- 
ridning för barnen och talkshows med schys-
sta gäster. Samtidigt har vi utökat familje-
aktiviteterna och hoppas att festivalbesökarna 
lockas in i fantasiskogen med trädfén, skogs-
väsen, troll och näcken intill vattnet. 
    Musikaliskt har vi under fredagen satsat på 
hårdrock som möter opera och personligen 
ser jag mycket fram emot operaföreställnin-
gen som tar plats på innergårdens lilla scen. Vi 
bjuder under lördagen och söndagen på rock, 
jazz, pop, poesi och stand-up - Mossagårds-
festivalen fortsätter att vara en gränsöver-       
skridande musikfestival! 
    Men främst är hela festivalen tänkt som en 
hyllning till de ekologiska värdena. Vi som 
bryr oss om djur och natur är helt enkelt värda 
en tredagarsfest, inte sant? Ta med er gam-
melmormor och grannen, köp ett ekologiskt 
glas vin i Mossabaren och en nygräddad våffla, 
bänka er och njut av världens mysigaste eko-
festival! Varmt välkomna!

Ebba-Maria Olson, 
festivalgeneral och VD för Mossagården

Utgivningsinfo: 
Mossagårdens festivaltidning utges av Mossagården 
Eko AB 2010. Ansvarig utgivare: Ebba-Maria Olson. 
Redaktör: Anna Wagner. Redaktion: Kicki Gustafs-
son, Josefina Kristiansson, Sophie Hansson. Layout: 
Anna Wagner. Grafisk formgivning:  Johan Lilje-
mark, Kicki Gustafsson. Foton: 
Pressbilder fritt använda från ar-
tisters hemsida, i annat fall anges 
källan. Tryck: JMS Mediasys-
tem AB. © Mossagården 2010.     
Kontakt: info@mossagarden.se  
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fre 20.30

funk, blues, samba och bossanova har 
fått sitt utlopp både i solokarriären 
och det mer dansgolvsorienterade 
sidoprojektet A Bossa Eletrica. Sedan 
släppet av Meu Brasil (2006), som 
spelades in med musiker från Rio de 
Janeiro, har Miriam fortsatt att  utfor-
ska det musikarvet. Senaste albumet 
Letras Ao Brasil är en hybrid av brasil-
iansk och svensk musik och innehåller 
översättningar av svenska visor till det 
portugisiska språket och brasilian-
ska rytmer. Resultatet är att de gan-
ska vemodiga melodierna (skrivna av 
bl.a. Olle Adolphson, Povel Ramel och 
Tove Jansson) har “bossifierats” och 
getts ett nytt, positivt flöde med hjälp 
av de brasilianska influenserna. 

På Mossagårdfestivalen kommer 
Malmös egen jazzdrottning än en gång 
bevisa att den skånska myllan gifter 
sig alldeles utmärkt med sambasväng. 
Boa volta, Miriam!

Text: Anna Wagner
myspace.com/miriamaida

Miriam Aïda bossifierar visor 

Miriam Aïda har blivit något av 
en favorit i repris, när hon nu gä-
star årets Mossagårdsfestival för 
tredje året i rad. Den här gången 
får publiken förhoppningsvis 
avnjuta musik från det relativt 
nya albumet Letras ao Brasil 
som kom ut i höstas.

Miriam Aïda har alltid varierat sig 
musikaliskt. Hennes kärlek till jazz, 

 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 annan pedagogisk hjälp. 
Kontakta mig med er idé, så hjälper jag er att komma igång!
 
Charlott Johansson 046-197715charlott.johansson@folkuniversitetet.se

         www.folkuniversitetet.se
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Moto Boy

Moto Boy - eller Oskar Humle-
bo - visste att musiken var hans 
kall redan när han som åttaåring 
hörde en gosskör uppträda i en 
katedral i London. Kom och upp-
lev hans personliga och magiska 
musik live på Mossagården!   

Efter åratal av experimenterande 
inom sång och gitarrspel på musik-
skolan, förvandlades Oskar till Moto 
Boy 2006, och släppte sitt debutal-
bum ett par år senare. Moto Boy har 
beskrivits som en enmanskör med en 
magnifik röst, en ung vacker man som 
kombinerar bräcklighet med hårdhet.
Själv förklarar artisten att hans musik 
är rebellisk, men inte på det aggressiva 
sättet. Istället försöker han förstärka 
tystnaden och ömtåligheten.  Han har 
jämförts med artister som Jeff Buck-
ley och med känslan som filmmakaren 
David Lynch framkallar. Moto Boys 
andra album Lost In The Call har som 
tema att följa sitt eget hjärta. Och vem 
kan väl motstå det budskapet?

Text: Anna Wagner
motoboy.se

Bandet Sator började sin karriär 
i Borlänge 1982 under namnet 
Sator Codex, men vid debutski-
van Slammer (1988) hade de 
kortat ner namnet. Gruppens 
mix av kärnfulla Ramones-dän-
gor och Beach Boys-melodier tog 
Sveriges rockpublik med storm. 

På 90-talet växte populariteten med 
albumen Stock Rocker Nuts och 
Grammisbelönade Headquake. Se-
naste albumet Basement Noise kom 
2006 och är enligt gitarristen och sån-
garen Chips Kiesbye ”en skiva gjord 
för oss själva. Man skulle kunna se 
den som en summering av alla tidig-
are Sator-plattor. Vi har fortfarande 
samma influenser som när vi började, 
vi har bara utökat dem lite”. 

Många av oss hoppas återuppleva  
svunna ungdomsminnen framför 
Mossagårdsfestivalens stora scen - då 
Sator rockar loss i sommarnatten och 
bjuder oss på en oförglömlig hitparad!

Text: Anna Wagner
sator.se
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Sator rockar!
sön 18.00
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The Peter Wahlbeck show! 

Vegetarianen och mångsyss-
laren Peter Wahlbeck har bli-
vit något av ett stående inslag på             
Mossagårdsfestivalen. I dubbel 
bemärkelse: i år är det tredje 
året som han kör stand-up come-
dy! I år anpassar han sina show-
er till både en vuxen publik och 
för hela familjen. Han tar dessu-
tom med sig sin komikerkollega 
Marika Carlsson, så det lär inte 
bli tråkigt en sekund!

Komikerkvällen och Stand-up show-
en kommer att gå av stapeln på lilla 
scenen (se kartan). Under fredagskväl-
len kl 21.00 uppträder Peter Wahlbeck 
tillsammans med någon eller några 
komikerkollegor och under söndags-
eftermiddagen kl 13.00 tar han hjälp 
av Marika Carlsson för att bjuda på en 
mer “familjevänlig” stand-up show.

wahlbeck.se

Peter Wahlbeck är en riktig veteran 
i komedibranschen, där han arbetat 
i 20 år. Han anser att humor är som 
bäst när man inte vet om det är hu-
mor: “Det är med absurda och komis-
ka infall som den allmänbildade 
skrattar med mig åt vardagens nu-
tidsproblem”, menar Peter som även 
är aktuell med en konstutställning och 
cabareten “Cabaret für alle”.

Marika Carlsson är en av de främ-
sta komikerna idag. 2006 utsågs hon 
till “Årets bästa kvinnliga komiker” 
för sin lysande scennärvaro och sina 
pricksäkra observationer. Marika har 
medverkat i programmen ”Stockholm 
Live”, Kvällspasset P3, Comedy fight 
Club i TV3 och Roast på Berns 2010. 
Under våren har hon för andra gån-
gen rest landet runt med Big Com-
edy. Mossagården är glada att kunna 
välkomna Marika till årets festival.

fre 21.00 
sön 13.00
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Trädets beskyddare

Under hela festivalen kommer 
en stor,  uråldrig ek i Fantasi-
skogen att få besök av författar-
en Christina Claesson. Eftersom 
hon kommer att bo där dygnet 
runt, kan besökarna följa hennes 
dagliga arbete med att rigga sov-
plats, hängmatta och regnskydd 
och hur hon hissar upp mat i sin 
manuella mathiss.

Författaren passar även på att prova 
ut olika uppfinningar för trädboende, 
t ex en nyutvecklad ”hängande tun-
nel”. Därutöver håller hon i regelrätta 
storytellingshower.

- På marken kommer jag att göra fyra 
olika publikframträdanden: familje-
berättelser på dagen, erotiska rysare 
för vuxna sent om kvällen, demon-
stration av trädklättring, och så kom-
mer jag att berätta om hur man sover 
i träd. Då visar jag också hur man kan 

tillverka sin egen enkla hängmatta 
som är specialgjord, för att man inte 
ska kunna trilla ut. Jag kommer att 
göra någon eller några berättelser 
som baseras på vad jag drömmer när 
jag sover i trädet, men det går inte att 
förutse vad det blir, berättar Christina.

Att leva och sova uppe i en trädkrona 
i flera dagar är kanske inget som ens 
den mest “skogstokiga” av oss tänker 
på att göra. Så varför Christina? Själv 
menar hon att aktionen är till för att 
skänka inspiration och stimulera an-
dra att tänka utanför de vanliga ra-
marna.  De flesta av oss tittar aldrig 
ens uppåt när vi passerar ett träd, utan 
tar dem för givet. 

- Men när man befinner sig under ett 
träd är man inne i den varelsens famn. 
Man är inuti en annan varelse och ut-
gör en del av den andres ämnesom-
sättning. Det är stort att umgås över 

fre-sön
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- Den har en fantastisk krona med rikt 
grenverk och många möjligheter att 
rigga roliga grejer. Det är fin utsikt 
ut över hela festivalområdet. Förra 
året satt publiken på storytelling-
filtar på marken. I år ska vi ordna en 
avskärmning så att det blir mer skydd-
at från omgivningen, lovar Christina.
 
Berättelser från träd kommer att föl-
ja Christina livet ut. Hon fyller 60 år 
bara ett par dagar före Mossagårds-
festivalen och kommer att fortsätta så 
länge hon orkar! Sedan hon började 
klättra i träd för fem år sedan har hon 
fört utförliga anteckningar om sina 
upplevelser, något som så småningom 
kommer att resultera i en bok. 

- Den handlar inte bara om trädklät-
tringsteknik, utan baseras också på er-
farenheter av de olika träden som rum 
och personligheter. Jag berättar även 
om folks reaktioner på mitt sovande 
och deras frågor och kommentarer. 

Text: Anna Wagner
christinaclaesson.se

artgränserna. Jag matar trädet med 
min utandningsluft. Trädet matar mig 
med färskpressat syre, säger Christina 
och berättar hur viktigt det varit för 
henne att få kontakt med sin överlev-
nadsdrift. 

- Det var därför jag flyttade till landet. 
Jag har längtat efter det sen jag var 
liten. Att jag fostrade tryffelgrisen 
Carmen fick mig att ännu bättre förstå 
hur vi varelser är ömsesidigt beroende 
av varandra. Carmen har varit min 
viktigaste lärare i detta. Det ledde 
sedan till att jag gjorde vattenvan-
dringen till Östersjön 2008 - jag gick, 
kröp, kravlade, vadade och paddlade 
18 mil från källan ovanför Tjörnarpss-
jön till utloppet vid Åhus. 
 
Men nu återkommer alltså Christina 
till Mossagården, och får bekanta sig 
med en annan pampig ek än den hon 
bodde i förra året. Den gången blev 
det bara en dags umgänge - sovpas-
set i kronan fick avbrytas eftersom 
det började åska. Men den här gången 
kommer hon alltså att spendera hela 
tre dygn i eken.

Foto: Martin Dyfverman

Dessa aktiviteter bjuder Christina på 
varje dag, fre - sön: 

1. Historier under träd 
(familjesagor, ca 40 min) kl. 13 och 19
2. Erotiska rysare 
(endast vuxna, ca 60 min) kl. 23
3. Trädklättringsdemonstration  
(endast lör-sön) kl. 11 och 17
4. Att sova i träd 
(demo med hängattor)  kl. 15 och 21
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Janne Schaffer kommer att 
förära Mossagårdsfestivalen 
med den unika soloshowen “Mitt 
liv med musiken”. Under kon-
serten kommer Janne att varva 
sina låtar med berättelser från 
sitt rika musikerliv: om sina 
möten och samarbeten med Ted 
Gärdestad, Abba, Bob Marley 
och Toto. Vänta er intressanta 
historier,  bra musik och intim 
superstämning då Janne Schaf-
fer spelar på lilla scenen på in-
nergården - för sittande publik. 

Janne är ett av den svenska musikens 
mest rutinerade namn. Gitarristen har 
medverkat på cirka hälften av ABBA:s 
drygt 100 inspelningar - bland annat 
Ring Ring, Waterloo, Mama Mia, 
SOS, Super Trooper, Voulez vous, 
Happy New Year och Thank you for 
the music. Men hans karriär började 
redan på 60-talet, då Janne spelade i 
gruppen Sleepstones som hade några 
placeringar på “Tio i Topp” och däreft-
er även bandet OPUS 111. 

1970 började Janne sin bana som 
studiomusiker – som idag resulterat 
i över 4700 studioinspelningar! 1971 
spelade han på Ted Gärdestads första 
skiva Undringar. Där råkade produ-
centerna heta Björn och Benny och 
körtjejerna hette Anni-Frid och Ag-
neta. Det tog inte lång tid innan Björn 
och Benny värvade Janne till sitt pro-
jekt, som skulle komma att bli mer 
känt som ABBA. 1973 kom Jannes 
första soloskiva, som sålde guld. 

Janne Schaffer

Under årens lopp har Janne hun-
nit spela in 14 soloskivor, sex sam-
lingsskivor, musikalskiva, och fem 
skivor med Electric Banana Band. 
Hans långa karriär har bland annat-
belönats med två grammisar och reger-
ingens medalj ”Illis Quorum”. Nyligen 
framfördes den nyskrivna musikalen 
Banankontakt på Malmöoperan, där 
Janne stod för musiken och Lasse 
Åberg för texten. Musikalen blev en 
stor kritiker- och publiksuccé. 

Förutom turnéer med Björn J:son 
Lindh och Electric Banana Band, 
kommer Janne alltså att stå på Mossa-
gårdsfestivalens scen i sommar  och 
spela - bland annat - ABBA-låtar 
och berätta roliga anekdoter från sitt 
spännande och långa musikerliv!
 
Text: Anna Wagner
janneschaffer.se 

sön 19.00
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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 öl-
glas av stärkelse, tallrikar av träslips-
massa och bestick av trä, blir avfallet 
kompostjord till nästa års odlingar! 

Rock’n’rollkocken
Rock’n’rollkockarna Aage och Hel-
ena bjuder som alltid på sina maffiga 
och omåttligt populära hamburgare.         
Deras klassiska “rockburgare” ser-
veras  det här året med hampabröd. 
Dessutom går burgarna att fås både 
med nötkött, som vegetariska eller 
veganska. 
 
Naturkocken
Naturkocken Anita Zeime bjuder på 
härlig, rolig, lekfull mat för stora och 
små. Anita kommer att bjuda på nyt-
tig mat baserad på ogräs, blommor, 
frukt och grönt, där endast fantasin 
sätter gränser! Kompositionerna blir 
utefter det som finns att tillgå på Mos-
sagården för dagen och vad hon själv 
lyckas plocka ihop i naturen. Bland de 
udda rätterna kan Anita trolla fram 
minipizzor toppade med ramslök och 
vilda örter.

Hälsokocken
Precis som de föregående åren kom-
mer vi att bli bortskämda med 
Green’n’Leans härliga mat. Matkon-
stnären Pierre Hanell står för den nya 
menyn av smakrika, mättande och 
naturligtvis nyttiga kreationer.

Caféet
I trädgården återfinns  caféet, där du 
kan slappa i gröngräset och njuta av en 
enklare fika - kaffe, te, Mossagårdens 
egna ekologiska äppelmust och smar-
rig morotskaka och chokladkaka med 
havtornsgrädde. 

Smoothiebaren
I smoothiebaren finns underbara,    
färskpressade smoothies! Smaken 
väljer du själv - komponera ihop din 
egen variant från mängder av färdig-
skuren KRAV-frukt och trampa sedan 
ihop din egen mix på smoothiecykeln! 
Här finns även läskande drinkar och 
nygräddade våfflor i olika  smaker.   
Erica Palmcrantz, författare till re-
ceptboken Raw food på svenska, 
kommer dessutom på besök kl. 13-16 
både lör-sön och bjuder på goda raw snax 
och smoothies med superfoods! 

Passa på och njut med gott samvete! 

Text: Anna Wagner

Ekomat för massorna!sön 19.00
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En blandning mellan ett bungyjump
Bob Hansson är en människa 
som skriker poesi. Han har revo-
lutionerat idén med worksho-
pen inom skrivandet. Sedan -97 
har han varit igång och det har 
kommit en rad böcker och dikt-
samlingar sedan dess. Trots att 
han inte är en nykomling inom 
området går det fortfarande inte 
att förutspå vad som kommer 
härnäst. Han är en sann livs-
njutare som handlar ekologiskt.

Bob Hansson är en man med många 
talanger och han har gett ut många 
böcker och diktsamlingar. Han säger 
att hans karriär började med att han 
var sämst i klassen. Han kunde inte 
prata rent förrän han gick i andra 
klass. Därför ville han hitta ett språk 
som han kunde erövra, så att ingen 
kunde säga att han hade fel. Man kan 
ju säga att det har gått riktigt bra!

Bob har sedan 1997 varit aktiv med 
sina workshops runt om i landet och 
nu kommer han till Mossagårdsfesti-
valen, där besökaren kan förvänta sig 
”en blandning mellan ett bungyjump 
och en dag på spa”: man ska utmana 
sig själv, men göra det i en trygg miljö. 
I Bobs tidigare workshops har han 
bland annat använt sig av fysisk medi-
tation och koordinerad dans, varvat 
med skrivuppgifter och uppläsning. 
Bob Hansson vill inte att fokus ska lig-
ga på att bara skriva poesi utan också 
på att skapa känslan av poesi i mötet. 
Man ska inte bara jobba med hjärnan 
utan man ska känna av varandra. 

Idén bakom workshopen

Bob Hanssons första skrivarkurs var 
1997 och det var i egenskap av för-
fattare. Han tyckte att det var tråkigt 
att man bara satt ner och skrev och 
pratade. Han ville ändra konceptet 
bakom workshops. Som tidigare 
skådespelare fick han idéen att lägga 
ihop hans dramatiska övningar med 
de vanliga kursövningarna. Han säger 
själv att man ska hitta närvaro och 
inte bara ett sätt att skriva. Man ska 
skriva “hur man verkligen är och inte 
hur man vill vara”. Han skapade kon-
ceptet Kundalini writing - ett kreativt 
redskap, där syftet är att övningarna 
och gruppens dynamik ska lura den 
inre censuren, och att intellekt och 
kropp ska mötas i en process som 
annars är enbart intellektuell. Varje 
workshop är unik och det är för alla 
som är intresserade. Man ska komma 
för sin egen skull. 

- För mycket som vi gör här i livet gör 
vi för att vi tror att vi måste, inte för att 
vi verkligen vill, säger Bob Hansson. 

Bobs syn på ekologi

Eftersom Bob Hansson kommer till 
Mossagårdsfestivalen så har vi ställt 
frågan ”Vad anser du om ekologi?”. 
Bob har starka åsikter, där han poäng-
terar att människan inte kan klara av 
att rädda planeten som individ. 

- Vi lever i ett samhälle där man måste 
fixa allting själv, ansvaret för att jor-
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den ska finnas kvar läggs på var och 
en. Även om vi är militanta och följer 
alla regler som leder till en bättre 
planet så kommer vi att göra fel någon 
gång, vi är sådana i naturen.  

- Vi kommer att gå ut en dag bestämda 
att gå till jobbet, men när vi ser reg-
net och bilen på parkeringen kom-
mer vi att ta den istället. För när det 
väl kommer till kritan är människan 
bekväm av sig. Detta kommer att leda 
till att dessa fel ger oss dåligt sam-
vete - och detta är ett hot eftersom vi 
då kommer att tröttna på att tänka på 
miljön, menar Bob. Han tycker detta 
ska lösas med ”tuffa politiker som tar 
dessa beslut åt oss. Folk som gör det 
omöjligt för oss att välja bilen.” 

Tillsammans med detta säger Bob 
Hansson att livet är en fantastisk 
och underbar gåva. Han menar att vi 
måste ta hand om jorden och att det är 
okej att göra uppoffringar för att detta 
livet ska finnas kvar. Ekologi handlar i 
slutändan om att få jorden att fortsätta 
snurra, och gör den det kan vi förvänta 
oss mer av Bob Hansson.

På Mossagården kommer Bob och 
hans kompmusiker Kalle testköra sin 
nya show innan den framförs på fes-
tivalen Peace and Love, så det blir ett 
exklusivt framträdande som aldrig ti-
digare skådats av någon publik! 

Text: Kicki Gustafsson
bobhansson.nu

och en dag på spa!
lör 19.00
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Något för alla!
Årets festival rymmer en massa 
olika aktiviteter - ponnyridning, 
biospa, barnteater, lekar, natur-
vandringar och talkshows. Alla 
besökare har något att hämta 
på Mossagårdsfestivalen 18-20 
juni! Festivalområdet är öppet 
13-03 på fredag, 11-03 på lördag, 
samt 11-24 på söndag. De flesta 
festivalaktiviteter ingår i priset. 
Missa inte heller förfestival i byn un-
der Veberöds Vårmarknad, den 29:e 
Juni utanför Mäklarringen kl 10-15!

Barnens festival
Biljetterna är gratis för barn t.o.m. 
12 år och det finns mycket roligt för 
barnen att göra fram till kl 21: delta i 
spel och lekar, se på barnteater, rida 
på ponnys och gosa med alla fina djur 
som finns på gården (se karta). Troll-
mor berättar den spännande sagan 
“Mästerkatten i stövlar” och tittar du 
upp mot träden i den intilliggande     
skogen  ser du kanske Christina 
Claesson som bor i trädkronan och 
berättar spännande historier! Alla 
barn är välkomna till Urljuds tipi för 
att pyssla med flaggor och teaterlek. 
Möjlighet till barnpassning finns!

Karaoke
För alla stora och små barn har Mos-
sagården Öppen Scen med karaoke på 
lör och sön klockan 11-12, innan ban-
den börjar spela. Missa inte chansen 
att uppträda på stora scenen framför 
publik! Sången körs till singback, så 
ta med egen instrumental bakgrunds-
musik eller välj bland låtar som finns 
på plats. Uppträd på samma scen som 
dina idoler! Anmälan på plats!

Trädfén Eternity
Maria Eriksson är en konstnär med 
förkärlek för interaktiva projekt med 
fantasifulla magiska karaktärer. Hon 
är också Mossagårdsfestivalens egna 
trädfé Eternity som förmedlar kon-
takt mellan träd och människor. 
Besökare kan komma till Fantasisko-
gen och få råd från träden eller göra 
önskningar i önskemaskinen fre 13-16 
och lör-sön 11-14.

Ekomarknad
Ekomarknaden pågår fre 13-18 och 
lör-sön 11-18 under snedtaket, mas-
kinhuset, se karta). ABF har klädby-
tarbord, och Djurens Rätt, Folkuniver-
sitetet, Nyanser av nyttigt, Söbogaard, 
Themba, Yoga-Mylene kommer att ha 
informationsbord. Lunds Kommun 
erbjuder energi- och klimatrådgivning 
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Något för alla!

och demonstrerar lite solcellsdrivna 
produkter. Mossagården har även en 
“Matgata” med utvalda produkter från 
sitt sortiment, för smakprovning och 
rabatterad försäljning.
 
Fotbolls-VM & Kungabröllop
I Mossabaren kan vi följa sommarens 
begivenheter: Prinsessbröllop, lör kl. 
15.30 och fotbolls-VM på storbild!

Hälsa
I år kan man njuta av spa på relaxän-
gen och biospa på slottet, 11-18 (fre 
13-18). Välj mellan olika typer av 
massage, akupressur & kroppsbe-
handlingar. Det går bra att boka på 
plats. Dessutom finns det gratis yoga-
pass vid Hönor & kaniner, fre-lör, kl 
12.00 & 16.00, samt sön 16.00.  

Handikapp-ponnyridning
Alla barn välkomnas också till pon-
ny-ridning hos Humlamaden. De 
bjuder på gratis ridturer lör-sön kl. 
13-17. Ponnyerna ingår i Humlama-
dens unika verksamhet som riktar 
sig till barn och ungdomar med och 
utan funktionssvårigheter! Området 
är utrustat med handikapptoa och har 
god tillgänglighet, utan trappor. Hela 
festivalen är handikappsanpassad 
förutom ovanvåningen på slottet. 

Ekograffiti
”Ekograffiti” är en återkommande 
aktivitet, där Johan Liljemark - en 
av Sveriges första graffitikonstnärer  
- livemålar på området. Även barnen 
kommer att få en egen fri vägg att måla 
på. I båda fallen används ekologisk 
nedbrytbar färg från Auro. Ekografit-
tin pågår fredag 15-18, samt lördag & 
söndag 11-13 + 14-16.

Filmvisning
Intill spa kommer filmrummet att 
vara. Filmer visas löpande under hela 
festivalen, filmer som ger oss inspira-
tion och som leder till eftertanke. 
 
Utställning 
Eko Art är en löpande konstutställn-
ing i maskinhuset, intill ekograffitin. 
Maria Eriksson och Johan Liljemark 
visar konst fre 18-20 & lör-sön 16-18.  

Flinka Fingrar
Veberödsföreningen ”Flinka Fingrar” 
finns på plats i Undantaget inne på 
Mossagården, där de visar upp stick-
nings- och virkningstekniker och olika 
textilalster, fre 13-21, lör-sön 11-21.

För fler aktiviteter, tider och platser - 
kolla in hemsidan!
mossagardsfestivalen.se
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En konstellation av sanna kämpar
I samhällets utkant levde de i 
missbruk. Nu är Lilja Crew en 
drogfri grupp killar som fixar 
drogfria fester och arrangemang 
där de förmedlar trivsel. Nu är 
de aktuella för Mossagårdsfes-
tivalen. Vid Naturkockens tält 
håller de i en Öppen Scen för alla 
musikintresserade!

Namnet Lilja Crew kommer från Jonas 
och en annan av gruppens ursprungli-
ga medlemmars tatueringar som ge-
staltade liljor. Detta är en symbol som 
man förr i tiden brännmärkte tjuvar, 
banditer och prostituerade med. En 
symbol för människor i utanförskap. 
Ett passande namn då de tidigare levt 
i utanförskap och missbruk, berättar 
Jonas Lundgren.

Gruppen består av 5 medlemmar och 
är en blandning av DJ:s, fest- och 
klubbarrangörer, samt producenter. 
Jonas, som är ansiktet utåt, är samo-
rdnare, arrangörs- och decoansvarig. 
Sami och Gustav jobbar som  Djs, där 
Sami även är teknikansvarig. Deco och 
logistik har Endré och John hand om.

Lilja Crew var med redan från Möl-
levångsfestivalens start 2006. De 
är också med i Kamratföreningen 
Comigen i Malmö där de regelbundet 
hjälper till att fixa alkohol och drogfria 
fester samt håller i Musik och nattca-
fét varje lördag. De har även varit med 
och fixat ett antal andra drogfria ar-
rangemang. Utöver detta hjälper de 
också till med dekoration och liknande 
till lokala fester.

Inom gruppen är intresset för elek-
tronisk musik stort och på Lilja Crews 
arrangemang består musiken huvud-
sakligen av elektronisk musik-techno, 
trance, minimalistic och ambient. 
Jonas menar att arrangemangen de 
håller i förmedlar en känsla, där alla 
kan trivas och vara sig själva.

Lilja Crew har på senaste tiden hållit 
låg profil men hoppas kunna skapa 
härliga arrangemang i framtiden och 
agera plattform för nya musikprodu-
center och DJ:s i Malmöområdet. Nu 
är de även aktuella för Mossagårdsfes-
tivalen, där de kommer att hålla till i 
Naturkockens tält och underhålla res-
tauranggästerna med sitt musikjam-
mande och anti-drogbudskap. Här 
kommer det även att finnas en Öppen 
Scen under hela festivalen, där alla är 
välkomna att uppträda.

- Vi ser fram emot samarbetet och 
hoppas kunna dra vårt strå till stacken 
och hjälpa till att ordna en superfes-
tival för alla involverade, både bakom 
och framför scenen, säger Jonas.

Text: Sophie Hansson

 

Medlemmarna med två ord:
Jonas - Energisk och drivande.
Sami - Seriös och kunnig.
Endré - Filmälskare och noggrann.
John - Arbetsvillig och duktig.
Gustav - Positiv och musikalisk.
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Riv ur och spara!



18

Provköket
Elvis Costello-inspirerad sång 
med 2 cellister! Ascoolt! 

Psyckadeli
Skönt band som spelar varierad, 
psykedelisk hårdrock. 

Sator
Svenska rocklegender!

Skilla
Fem brudar och en blandning av 
pop, rock och folkmusik. Wow!

Stand-up show
Wahlbeck och Marika Carlsson 
bjuder på familjevänlig humor. 

Strindberg som Tortyr
Punk när den är som bäst!

Talkshows
Låt dig inspireras och underhål-
las av våra kloka talkshowgäster!  

Tingsek 
Supermusikalisk soulboy fram-
träder med hela bandsättningen.

Thomas Di Leva
Kärt återseende! Nytt och gam-
malt material kommer att fylla  
hela Mossagården med värme!

Tiger Mom
Stockholmare sjunger akustiskt 
om fred och miljö. 

Trie Voz
Fantastisk sångerska i akustisk 
trio med kontrabas och mandolin.  

VA!?
Veberödsbrudarna gick nyligen 
till riksfinalen i Musik Direkt!

Åke Högman & co
Kommer med bandet the Bongo 
Butterflies och bjuder på rock!

Övertonssång
Magisk övertonssång, rop i nat-
ten med sånggruppen Volare.

Artistpresentationer
Baobaob explosion
Inbjudande afrorytmer!

Bob Hansson
Spoken word-poeten expanderar 
språket och hjärtat med sina ord!

Deathrow Jacks
100% attityd och 100% energi! 

Drakfolket
Bjuder på en sprakande eldshow.

DunDun
Psykadeliskt superband  med folk 
från Cardigans, December Dar-
ling och Christine Owman.

Fredrik Larson 
Aktuell med nya plattan Gott Liv. 

Helt Off & gästartist
Briljant rootsreggae med själv-
aste Timbuktu som gästartist.  

Idas Apolonia
Nyplanterat niomannaband kom-
plett med baktakt, balkan, sjö-
mansvals, och blås!

Janne Schaffer
Gitarristen som spelar på ett otal 
ABBA-låtar. Bjuder på musik och 
berättar om spelningar med Ted 
Gärdestad, Bob Marley och Toto. 

Jens Ihlström
Glädje och sväng i genren folk/
rock/visa är ledmotivet.

Kamraterna
Publikfriande band som spelar 
folk-rock-country-nånting. 

Karaoke för barn
Uppträd på  samma scen som 
dina idoler! För stora & små barn 
som drömmer om att bli artist.   

Karlfunkel (DK)
Oemotståndlig ung dansk funkel-
jazzfest med klarinett. 

Komikerkväll
Peter Wahlbeck med kolleger 
bjuder på stand-up comedy. 

Liljemarkz
Musikshow med konstnärens 
egna electro/rock/operaprojekt. 

Martin Axén (DJ)
The Arks basist spelar glammiga 
vinylplattor i Mossapuben.

Miriam Aïda
Bossa- och latininfluerad jazz 
från en gudabenådad stämma. 

Mobster
Dansvänlig ska med influenser 
från 2-tone och jamaikansk ska!

Moto Boy
Fina Moto Boy sätter hjärtan i 
brand med sina sakrala toner och 
bedövande vacker musik.

Nilla Nielsen
Begåvad singer-songwriter som 
räddar världen med sin gitarr.

Operaföreställning
Maria Hintze & Malina Nilsson 
är sopranerna som får oss att 
fundera över livets skönhet! 

Pangea
Workshops och eldshow.

Patchanka (DK)
Liveband i Manu chaos anda. En 
liveakt som inte får missas.

Peach Corner
Pop och blues i en fin mix.

Pernille Krog (DK)
Ung, lovande jazztalang från 
Danmark. 

Peter Elmberg&Thomas Wiehe
Dessa glädjespridande låtskriva-
re beträder lilla scen och framför 
hyllningar till Moder Jord.  

För mer info och länkar till artisternas hemsidor, besök mossagardsfestivalen.se
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GOD!
GODARE!
KRISTIANSTAD!

Dags igen för Smakmånad!
Boka in de stora matevenemangen

4-5 september Matmässan Skånemat
12 september Vånga Skördefest

25 september Skördefest i Kristianstad

Läs mer om Smakmånad och övriga 
matevenemang 

på www.spiritoffood.se
      Vångabygdens skörd

efest       Skånemat       
Skörd

ef
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d       
                    

Di Leva

Under sina 30 år i branschen har han 
hunnit bli en av våra folkkäraste artis-
ter trots – eller kanske på grund av – 
sin högst personliga stil. På nya skivan 
Lovestar tolkar Di Leva 80-talshits. 
Och nu är det alltså dags för en repris 
av Di Levas bejublade framträdande 
på Mossagårdsfestivalen 2008. Bered 
er på att röras till tårar!

dileva.org

Det började som ett sidoprojekt 
med Jens “Chords” Resch och Måns 
“Moose” Asplund, men blev en succé, 
med hiten “Babylonsjukan”, turné 
med Promoe och med den evigt 
gästande Timbuktu. Helt Off spelar 
rootsreggae och jobbar på sitt tredje 
album. På Mossagårdsfestivalen up-
pträder de med självaste Timbuktu! 
   
myspace.com/heltoffline

Helt Off
sön 20.30

sön 22.00
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Som om det inte vore nog att Torboli 
lyckats producera ett närmast giftfritt 
vin, innehåller deras produkter även  
ovanligt höga halter av den nyttiga an-
tioxidanten resveratrol, ett ämne som 
man först upptäckte 1992 i den röda 
vindruvans skal. Ämnet har vid försök 
på djur visat sig minska risken för 
cancertumörer och hjärtinfarkt, men 
har även antiinflammatoriska och vi-
rushämmande effekter. Torbolis viner 
innehåller ca 5 gånger högre halter av 
resveratrol jämfört med andra viner! 

Torboli har försökt att återskapa ett så 
naturligt vin som möjligt, utan påver-
kan av andra ämnen. Det innebär 
också att de undviker skadlig svavel-
dioxid, som annars är vanlig. Inga 
smaktillsatser eller skadliga ämnen 
innebär att deras vin kan intas utan 
hälsorisker! Mossagården är stolta 
svenska återföräljare av Torbolis topp-
klassiga viner – alla  med unika egen-
skaper och naturliga smaker. Läs mer  
om Torboli i infoblad på festivalen.

Text: Anna Wagner
cantinenaturali.it

Torboli - rent italienskt vin

Umberto Torbolis familjeföretag 
ligger i den lilla staden Tenno, 
norr om Gardasjön i Italien, där 
klimatet är speciellt gynnsamt 
för vinodling. Med fyra gen-
erationers expertis i ryggen, 
bestämde de sig 1990 att gå över 
till en ny teknik, där man efter-
strävar att producera ”rent” vin.

Mätningar har visat att konventionellt 
odlade vindruvor har relativt höga 
halter av bl.a. bly, arsenik och koppar i 
sitt skal. Till stor del är det kemikalier 
från regnvatten och luftföroreningar 
som är boven. Torbolis idé var att job-
ba fram en alternativ vinproduktions-
teknik, utan tillsatser och där man 
tvättar vindruvorna rena. 

Torbolis unika produktionsteknik 
innebär att druvorna skördas i små 
10-kilos lådor, för att undvika att 
druvorna skadas. Därefter tvättas och 
torkas klasarna på ett speciellt rull-
band och pressas på juice. Druvsaften 
jäses och lagras i speciella stålbehål-
lare fram tills tappning och vinet kom-
mer därför aldrig i kontakt med syre. 
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Mossagården på Systemet!
Även om det börjar komma in 
fler och fler ekologiska alterna-
tiv på Systembolaget, har långt 
ifrån alla produkter ett ekolo-
giskt alternativ. Det är något 
som Mossagården vill ändra på! 
Sedan ett år tillbaks har de till-
stånd att sälja alkoholhaltiga 
drycker till Systembolaget. 

Sedan något år tillbaks sitter Moss-
agården på ett eget grossist- och im-
porttillstånd, vilket innebär att Moss-
agården kan importera alkoholhaltiga 
drycker och sälja vidare till restau-
ranger, systembolag och alla aktörer 
med utskänkningstillstånd. Först ut 
är 6 viner från Torboli, som Moss-
agården blir svenska återförsäljare åt. 

- Det hela började med Torboli. Ebba 
hälsade på deras vingård och sedan 

dess har vi varit i kontakt. Så nu är vi 
svenska återförsäljare åt Torbolis vin-
er, berättar Mossagårdens egna ”sprit-
ansvarige” medarbetare Jordan.

Sedan maj finns även ekologisk vodka, 
gin och 2 sorters mjöd från danska Sö-
bogaard att tillgå i Systemets beställ-
ningssortiment. 10 produkter är redan 
ute och fler är på väg, bl.a. öl, skånskt 
björkvin, finsk calvados och tranbärs-
likör. Lagom till festivalen kommer 
besökarna att kunna provsmaka mån-
ga nya spännande drycker. 

- Vi lägger upp de beställningsbara 
dryckerna i Mossagårdens ekoshop. 
Under en särskild rubrik kommer 
det att finnas titlar, info, smakrecen-
sioner, samt en länk till deras sida på 
Systembolaget, där de finns i beställ-
ningssortimentet, avslutar Jordan.

Tingsek
Restless Soul är Magnus 
Tingseks fjärde album och resul-
tatet av 9 månaders hårt slit med 
låtskrivande och studioarbete. 
Precis som titeln antyder hand-
lar soloakten Tingsek om soul-
musik, som anknyter både till 
modern r’n’b och äldre 70-tals-
gung som Sly & the Family Stone.

På det nya albumet medverkar bl.a. 
Melodifestivalaktuella artisten Pau-
line och kanadensiska Slakah The 
Beatchild. Trots sina många samar-
beten spelar Magnus Tingsek i princip 

alla instrument själv på sina album 
och är även sin egen producent. Enligt 
Magnus själv gör han musik med hjär-
ta och själ utifrån stundens ingivelse. 
Tingsek uppträder på Mossagårdsfes-
tivalen med sitt band på lördagen!

tingsek.com

lör 20.00
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Naturvandringar

Talkshowprogram

Välkommen ut i skog och mark! 
Mossagården ligger intill ett 
naturreservat och har många 
olika biotoper i sina omgivningar: 
rik lövblandskog, myllrande vat-
tendrag, fuktängar och tallskog.     
Under festivalen ges en mängd 
guidade turer på olika teman. 

Bland guiderna märks Annika Tufves-
son, närnaturguide från Naturskydds-
föreningen och Roland Rittman, som 
håller i en spännande ogräsvandring. 
Det av besökarna hopplockade ogrä-
set har olika egenskaper, men den som 
vågar är välkommen att bege sig till 
Smoothiebaren med sina fynd, hälla 
dem i mixern och cykla ihop en egen 

ogrässmoothie. Naturvandringarna 
avgår från Informationsboden (se 
kartan) på följande tider: 

Fre  15.00 Evighetsträd
 17.00 Småkryp
 19.00 Mossen
              23.00 Nattens djur

Lör      13.00 Evighetsträd
 15.00 Småkryp                                  
 19.00 Mossen
            23.00 Nattens djur

Sön 13.00 Evighetsträd 
 15.00 Ogräs
               19.00 Ogräs
              22.00 Kvällens djur

Vi bjuder på tankeväckande 
föreställningar både fre, lör och 
sön. Varje talkshow leds av en 
konferencier och gästas av tre 
spännande personligheter. Med 
hjälp av både humor och allvar 
kommer gästerna - tillsammans 
med publiken - att diskutera och 
få igång tankar. 

Temat på talkshowerna är “Vår ge-
mensamma framtid” med frågeställ-
ningar som: Hur skulle du vilja att 
framtiden ser ut för dig? Vad behöver 
du göra för att komma dit? Vad kan 
vi göra idag för att våra barn ska få 
ett bra liv? Hur transporterar vi oss i 
framtiden? Hur kommer vi att påver-
kas av klimatförändringarna? Kan en 
individ göra skillnad?

Talkshowerna håller på en timme på 
lilla scenen varje dag med start kl 17.

Namn på talkshowdeltagare tillkom-
mer, se hemsidan för uppdaterad in-
formation.
mossagardsfestivalen.se
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Workshops
Övertonssång
Lär dig själv använda övertoner när 
du sjunger! Gösta Petersen från sång-
gruppen Volare hjälper de intresse-
rade att hitta och förstärka de natur-
liga övertonerna som uppstår när man 
sjunger. Workshopen pågår i ca 2 tim-
mar. Ingen föranmälan krävs.
Tid/plats: Filmrummet på Slottet, 
fre 17-19.

Lis-Lott Andersson, hästrehab
I närheten av Veberöd ligger häst-
gården Humlamaden som drivs av Lis-
lott Andersson. Hon riktar in sig på 
rehabilitering av handikappade barn 
med hjälp av hästar. Lis-Lott har lång, 
bred erfarenhet och jobbar heltid med 
hästterapi. Hennes workshop handlar 
om rehabilitering med häststöd. 
Tid/plats: Vid ponnyridningen på 
Spel & Lekar fältet, sön kl. 14.00.

Yoga på stora ängen
Mylene Cassel, instruktör från Casseli-
yoga kommer att leda yoga i storgrupp 
i gräset framför stora ängen. Mylene är 
en instruktör som har många uppskat-
tande kunder och elever. Tillsammans 
med festivalbesökarna vill hon hålla 
ett yogapass med en stor folkmassa!
Tid/plats: Vid Hönor & kaniner, fre-
lör, kl 12.00 & 16.00, samt sön 16.00.

Workshop med Pangea
Pangea håller workshops i dramalekar, 
akrobatik, jonglering och ansiktsmåln-
ing - riktade både mot barn och vuxna. 
Samtliga workshops pågår ca 1 timme 
och är från 5 år, förutom ansiktsmåln-
ing, som är för alla åldrar. Ingen föran-
mälan och allt är gratis, dagsprogram 
finns på tavlan vid ängen! 
Tid/plats: Ängen under öppettider 
fre-sön, förutom mellan 19-22.

Git Skoglund, Hampautställningen
Hampautställningen håller till i Tipin 
och här håller Git även i en föreläsning 
och bildvisning om hampans många 
användningsområden, bl.a. som mat, 
papper, byggmaterial, mm. 
Tid/plats: Tipin intill hampafältet lör 
kl 13.00.
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Bob Hansson
Bob Hansson leder en spännande 
workshop i poesi och drama som 
förenar hjärna, kropp och hjärta - en 
“blandning mellan ett bungyjump och 
en dag på spa”. Bobs tanke är att man 
ska utmana sig själv inom en trygg 
miljö. Han använder sig av medita-
tion, koordinerad dans, skrivuppgifter 
och uppläsning i sina workshops, för 
att hitta närvaro och lära sig skriva 
“hur man verkligen är och inte hur 
man vill vara”. Varje workshop är 
unik och för alla som är intresserade!
Tid/plats: Filmrummet på Slottet, 
lör kl. 14.00.
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Stora operastämmor...         Två operadi-
vor står för ett 
av de absolut 
häftigaste in-
slagen på årets festival! Moss-
agården är stolta och glada över 
att kunna presentera ett unikt 
musikaliskt samarbete mellan 
den dramatiska sopranen Maria 
Hintze och mezzosopranen Ma-
lina Nilsson - sångerskor med en 
lång och gedigen sångbakgrund.

Maria Hintze har hunnit med att sjun-
ga pop, techno, musikal och dansband, 
innan hon via sångstudier i Stock-
holm kom i kontakt med den klassiska 
musiken och blev ”frälst”. Sedan dess 
har Maria byggt upp den röststyrka 
och volym som krävs för en dramatisk 
repertoar och håller regelbundet solo-
konserter. Och så har hon uppträtt in-
för självaste kungen och drottningen! 
Även Malina Nilsson - uppvuxen med 
en pappa som var sångpedagog - har 
skolat sin röst i olika sammanhang 
hela sitt liv, även om hon inte har gått 
någon högre utbildning.

- Jag har bl.a. varit med Ystadoperan 
och sjungit Puccini. Sen blir det en 
hel del evenemang som bröllop, be-
gravningar och gudtjänster. Men jag 
har inte Marias cv, skrattar Malina. 
  
På scen kommer paret att framföra 
duetter tillsammans, men även några 
egna arior. Ett lagom långt program 
skulle kunna omfatta blomsterduet-
ten ur operan Lakmé av Delibes, samt 
örhängen från Mozart, Bellini, Puccini 
och Grieg. Damerna ackompanjeras 
endast av en pianist, så det blir ganska 
avskalat, berättar Maria Hintze:

- Det händer något väldigt spännande 
med bara nakna röster och ett piano, 
det händer något helt nytt utan ytter-
ligare hjälpmedel, menar hon. Även 
Malina ser fram emot konserten på 
Mossagårdsfestivalen: 

- När jag fick förslaget att uppträda 
med Maria tänkte jag bara ”wow”! 
Den här konserten har varit något att 
se fram emot. Jag gillar att öva sång 
inför ett arrangemang, jag ser själva 
sångträningen som terapi. Och det är 
alltid roligt att få göra arrangemang 
som Mossagårdsfestivalen!

Just det. Mossagårdsfestivalen är ju en 
ekologisk festival. Så vad har Malina 
och Maria själva för inställning till det 
där med ekologi och miljö? Det visar 
sig att operadivorna är väldigt insatta 
och intresserade av dessa frågor.

- Jag försöker hålla mig insatt i han-
teringen av våra livsmedel, berättar 
Maria Hintze. Det är viktigt att se 
”många bäckar små” som mer än bara 

fre 19.00
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Sånggruppen Volare har funnits 
i fem år. De framför övertons-
sång tillsammans med poesi och 
folkmusik från Skandinavien 
och resten av världen. Gruppen 
leds av Gösta Petersen och består 
av sex medlemmar som alla an-
vänder sig av improvisationen 
och den fördjupade samklangen. 
Gruppen har samarbetat med 
bland annat Anna Elwing och 
Lotta Folkesson, samt den Mon-
goliske sångaren Hosoo. 

Körledaren Gösta har sedan 30 år till-
baka lett Midnattskören, som gjort sig 
känd med sina många konserter och 
breda folkliga repertoar. Gösta har 
praktiserat övertonssång i tio år och är 
ordförande i SONG, Skånes Övertons-
sångförening. På Mossagårdsfestiva-
len kommer Volare att bjuda på en 40 
minuters föreställning som de kallar 
”Magisk övertonssång, rop i natten”. 
Men inte nog med det – besökare får 
även chansen att testa tekniken själva!

- Jag kommer att hålla i en workshop 
där festivalbesökarna lär sig att plocka 
fram sin egen övertonssång, berät-
tar Gösta Petersen. Det är en speciell 
sångteknik när man använder sig av 
övertoner. Tonernas natur är såna 
att om man sjunger en viss frekvens, 
finns det alltid med övertoner, ibland 
tredubbla eller femdubbla.  Munnen 
är ett instrument, förklarar Gösta. 
Munhålan ger resonans åt tonerna. 
Precis som med andra instrument 
kan du ändra ljudet genom att ändra 
ansatsröret. I workshopen får man 
lära sig att ändra klangrummet och 
förstärka de här extra frekvenserna!

Text: Anna Wagner
overtone.se
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övertonssång

ett talesätt att tjata på barnen med. 
Mina egna droppar räcker ensamma 
inte till att reformera en industri, men 
väl till eget behag utan att det därför 
behöver lura skuldkänslor i botten.

Även Malina tycker att en viktig as-
pekt av det ekologiska tänkandet är 
matproduktionen: 

- Jag tycker att det är självklart att 
önska sig ekologisk mat, eftersom det 

finns så många sjukdomar som kom-
mer från besprutad mat. Jag försöker 
själv att alltid köpa ekologiskt kött, 
menar hon. Jag är inte lika bra på att 
äta ekologiskt frukt och grönt, men 
jag ser allt som en helhet på vår jord. 
Att tänka långsiktigt är det enda rätta 
och dessutom en bra affärsidé! Jag 
har bara kärlek och positiva saker att 
säga om det ekologiska tänkandet!

Text: Anna Wagner

fre 24.00



26

Föreningen Pangea består av ett 
gäng starka kvinnor från södra 
Sverige, som bildades för att ska-
pa en plattform för kreativa och 
konstnärliga människor. Tanken 
är att ge vuxna och barn positiva 
redskap inom olika konstform-
er. På Mossagårdsfestivalen ar-
rangerar de en rad unika work-
shops för stora och små. Kom till 
marknadsängen och prova på!

- Pangea är en platt förening, där vi 
lär oss av varandra genom att var och 
en tillför gruppen sin egen konstform. 
Gruppen arbetar dels genom tränin-
gar så som akrobatik, dans, eldkonst, 
teater, kontakt improvisation, body 
percussion och där det är öppet för 
alla, berättar Vivian Liz Cubas Man-
fredini från föreningen Pangea.

Pangea uppträder i sommar med en 
föreställning som tar publiken med 
på en resa genom tid och rum genom 
olika kulturer. Resan tar sin utgång-
spunkt i tiden då människan och na-
turen levde i harmoni med varandra. 
Därefter leds publiken in i dagens 
samhälle där kontakten med naturen 
nästan gått helt förlorad, men slutar 
hoppfullt inför framtiden: vi kan alla 
vara med och förändra vårt destruk-
tiva beteende. 

Föreställningens syfte är att visa på 
att vi alla har, och kan ta, ett ansvar 
för våra handlingar, eftersom vi är 
beroende av varandra och hela jor-
dens ekosystem. 

Pangea

Förutom föreställningar försöker även 
Pangea skapa kreativa områden där 
barn, ungdomar och vuxna får prova 
på olika konstformer. Detta gäller 
såklart även på Mossagårdsfestivalen: 

- Vi håller workshops och aktiviteter i 
dramalekar, akrobatik, eldkonst, jon-
glering och ansiktsmålning riktade 
både mot barn och vuxna. Vi kommer 
även att bjuda på spontan eldkonst, 
dans, akrobatik och clowneri. Det 
krävs ingen föranmälan och allt är av-
giftsfritt, så det är bara att komma och 
leka med oss på marknadsängen! 

Panga vill experimentera fram nya  
utryck genom att blanda olika kon-
stformer. På Mossagårdsfestivalen 
ser de även en möjlighet att verka för 
miljö och ekologiskt hållbarhet.

- Vi vill gärna uppträda här, eftersom 
ni genom er verksamhet och festival 
inspirerar och sprider kunskap om ett 
alternativ sätt att leva på vår vackra 
planet. Vi vill även träffa nya männis-
kor som kan inspirera oss och lära oss 
att utvecklas som grupp, avslutar Viv-
ian Liz Cubas Manfredini.

Text: Anna Wagner

fre-sön
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Trollmor bjuder 
på katt-klassiker
Trollmor är en figur som de yn-
gre besökarna känner till vid det 
här laget. Hon håller till i Fanta-
siskogen och berättar spännande 
sagor. I år bjuder Trollmor 
även på tre föreställningarna av 
“Mästerkatten i stövlar”. 

Alla barnfamiljer som vill se den här 
sagoklassikern har en chans kl. 16 
varje dag. Trollmor, alias Åse Alexan-
derson, berättar sin egen variant av 
den klassiska sagan om den finurliga 
katten. En levnadsglad saga om att 
förstå sitt rätta värde: att det bara är 
kläderna som skiljer fattig från rik, hög 
från låg. “Därmed innehåller sagan ett 
viktigt budskap om människovärde”, 
menar Åse “Trollmor”. Föreställnin-
gen är 35 minuter, från 4 år. 

Det finns andra chanser att träffa på  
Trollmor under festivalen, då hon och 
Mats speleman går runt under festiva-
len och spelar folkmusik för besökar-
na. Hon kommer även att dyka upp 
som ett väsen i skogen.

Text: Anna Wagner
trollmorssagor.se

Föreningen urljud
Klangförsamlingen Urljud kom-
mer att fylla festivalängen med 
flaggor och teaterlek för barn, 
men även musik - främst av olika 
naturskapade instrument. 

Urljud startade i Lund runt 2001 som 
en mötesplats för didgeridoospelare. 
I dagsläget satsas på naturmusik och 
barnaktiviteter. Bland instrumenten 
som Mossagårdsfestivalens besökare 
kan testa på finns den primitiva tele-
fonen Ekophone - träbitar som man 
slår på med trumstockar, och som 
använts sedan urminnes tider för att 
meddela och sammankalla folk. 

- Vi kommer även att bjuda på ett 
barnprogram dag- och kvällstid fre-
dag och lördag frm till kl 21, berättar 
Beata, Ole, Sofia och Alba från Urljud. 
Med varierade pass på några timmar 
blir ängen en plats för barnens egen 
kreativitet, med ansiktsmålning, till-
verkande av flaggor mm. Istället för 
att fokusera på problematiken kring 
miljöförstöring, så hyllar Urljud natu-
rens element i allt de gör och motiver-
ar barnen att kombinera det lekfulla 
med hållbar utveckling. För mer info 
om aktiviteterna, se tavlan vid ängen.

urljud.com
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Om man slår upp ordet “smoothie” 
på Google Translater så får man upp 
betydelsen: Charmör. En blandning 
som charmerar oss med sin smak, 
arom och somriga lukt. Hur många 
har inte en varm dag velat ha något 
som smakar sommar och svalkar?

Vad är en smoothie?
En smoothie är en mix av frukter och bär. 
Den har en ganska tjock konsistens. Un-
der Mossagårdsfestivalen kan du besöka 
Smoothiebaren som erbjuder sommar i 
en drink. Gör en egen smoothie av KRAV-
märkta frukter och ta chansen att cykla 
ihop den själv! Förutom smoothie så kan 
man göra sina egna drinkar. En egengjord 
Margarita på sommarens coolaste festival 
är väl inte helt fel? Det kommer även att 
bjudas på nygräddade våfflor, samt gäst-
besök av Erica Palmcrantz, författare och 
råkost-entusiast. Mellan kl. 13-16 lördag 
och söndag kommer hon att finnas på plats 
i smoothiebaren och bjuda på lite goda raw 
snax och några smoothies med superfoods. 

KRAV-märkt
Även i år är smoothiebaren sponsrad av 
KRAV. Att ha KRAV-märkta produk-
ter är viktiga både för att vår planet ska 

leva vidare och för 
att vår kropp ska må 
bra. KRAV-märkta 
produkter är produk-
ter som står för bra 
miljö, god djurom-

sorg, god hälsa och ett socialt ansvar - för 
en hållbar produktion.  

Text: Josefina Kristiansson
källa: krav.se

                       

En förförande charmör

Svensk, ekologisk, närprodu-
cerad hud- och kroppsvård.

WISE är en hudvårdsserie för 
dig som bryr dig om vad du 

smörjer på din hud och vad du 
spolar ut i duschen och naturen. 
Välkommen att upptäcka WISE 

Naturkosmetik du också! 

www.wisenaturkosmetik.se

1 apelsin
1 äpple
1 banan
1-2 dl sojamjölk
2 msk olivolja eller linfröolja
2 dl vatten
Frysta blåbär
Lägg allt i en mixer, mixa - och drick! 
:-)

Di Levas favoritsmoothie:
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Precis som förra året kommer Mar-
tin Axén att DJ:a på Mossagårdsfes-
tivalen inne i puben, fredag 21-03 
och söndag 18-22. Martin spelar till 
vardags bas i superbandet The Ark, 
som alldeles i dagarna har släppt det 
pinfärska och hyllade albumet In Full 
Regalia. “Jag kommer spela svängig 
musik på mestadels återanvänd vi-
nyl”, låter Martin hälsa.

1977 ägde den kända Summer of 
Hate rum, året då punken blom-
strade. För er som trodde att 
punken dog tillsammans med 
Malcolm McLaren tror fel. Det 
svenska punkbandet Strindberg 
som Tortyr bevisar motsatsen, 
det är punk när den är som skiti-
gast.

Strindberg som Tortyr är ett osignat 
svenskt punkband som uppfyller alla 
punkkriterier. Musiken är skramlig 
och kritisk, med enkla melodislingor 
och få ackord är det lätt att hänga med 
i de brutala låtarna. Bandet består av 
Martin, Henrik, Daniel och Matte. När 
killarna ska beskriva på sin myspace 
sida vad de låter som svarar de ”vi är 
vaccinerade”. Det här är punk när den 
är som bäst.

Text: Sophie Hansson
myspace.com/strindbergsomtortyr

Efter tre års slit och dispyter om 
vilken sorts musik som Babylon 
Guns skulle spela så föddes 2009 
Deathrow Jacks istället, med tre 
originalmedlemmar och en ny 
basist.

Idag är bandet på framfart och nöjda 
med hur allting har gått. Man kan 
inte beskriva bandet bättre än vad de 
själva gör, ”100% attityd och 100% en-
ergi” och detta är något man verkligen 
märker i deras musik och spelningar.

Men hur är musiken då? En kompis till 
bandmedlemmarna beskrev det som 
en modern sorts “neo hardsleezmet-
al”. I låtarna Push it och Strictly Busi-
ness visar killarna sin galna sida och 
höjer stämningen hos publiken. Låter 
det bra? Kolla då in Deathrow Jacks 
på Mossagårdsfestivalen. 

Text: Kicki Gustafsson
myspace.com/deathrowjacks

Strindberg 
som tortyr

Deathrow 
Jacks

DJ Martin Axén

fre 23.00 lör 23.00

fre 21-03
sön 18-22
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Camping
Älskar du att bo i tält? Går bussarna 
dåligt och du vill inte missa ditt favor-
itband? Ingen fara! Vi har en camping, 
som är helt gratis för festivalgästerna. 
För att hitta var campingen ligger, se 
festivalkartan på mittuppslaget. Det 
finns både toaletter, vatten och dusch 
i anslutning till campingen. Det finns 
även möjlighet att få el till campingen, 
mot en kostnad. På grund av bran-
drisk, ber vi er dock parkera bilarna på 
parkeringen, separat från tälten. Pre-

När festivalen är 
slut på Mossagården, 
fortsätter aktiviteterna 

i Lund.

Se sommarens program 
på www.lund.se/turism

Lunds Turistbyrå
046-35 50 40
turistbyran@lund.se

När festivalen är 
slut på Mossagården, 
fortsätter aktiviteterna 

i Lund.

Se sommarens program 
på www.lund.se/turism

Lunds Turistbyrå
046-35 50 40
turistbyran@lund.se

cis som förra året serveras det frukost 
till campinggästerna, denna gång i det 
lilla korsvirkeshuset “Arthurs hörna”, 
intill campingen. Smarrig ekofrukost 
till självkostnadspris!

Veberöd_annons_100x70.indd   1 2010-04-20   10:29:08

Vi hjälper er med 
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Mossagården ligger i östra delen 
av Veberöd, längs väg 11 mellan 
Malmö/Lund - Simrishamn. Bor 
du i Malmö och Lund åker du till 
hållplatsen Veberöd Förskönin-
gen och fortsätter därefter re-
san med häst och vagn till Mos-
sagårdsfestivalen:

Kollektivt: 
Från Lund åker du med SkåneExpres-
sen nr 6. den går ofta (Lund-Ystad). 
Från Malmö finns direktbuss 176 och 
anslutningsbuss 174 från Södervärn/
Värnhem till Dalby. Hoppa av vid 
hållplats Veberöd Försköningen 
(första hållplatsen i Veberöd) och ta 
en hästtaxi. Vill man GÅ från bussen 
är det däremot närmst att hoppa av på 
Veberöd Öster. Därifrån ligger Mos-
sagården på ca 15 min. gångavstånd.

Hästtaxi: 
Mellan kl. 13-20 fredag och 11-20 
lördag-söndag kommer Vagnshisto-
riska sällskapet köra besökarna i 2 
hästar och vagn i skytteltrafik mellan 
busshållplatsen Veberöd Förskönin-
gen och festivalområdet! Hästtaxin 
arrangeras 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 Ve-
beröd industriområde, följ skyltarna 
mot Mossagården. Gratis parkering!

skanetrafiken.se 
vagnhistoriska.org
naturochkulturbussen.se

Mossagårdens trogna kunder har 
hjälpt oss att bygga upp verksam-
heten under många år och vi vill tacka 
för denna sponsring genom att erb-
juda våra kunder en rejäl rabatt vid 
förköp på festivalbiljetterna! Ange 
rabattkod “mossa2010” vid köp på 
mossagardsfestivalen.se och summan 
reduceras. För att få rabatt krävs att 
du har handlat i webbutiken för minst 
500 kr under de senaste 6 månaderna 
(kontroll sker i efterhand). Det lönar 
sig att vara kund hos oss!

Priser (kundpris inom parantes): 

Fredagsbiljett 250 kr (150 kr)
Lördagsbiljett    250 kr (150 kr)
Söndagsbiljett    250 kr (150 kr)
Festivalpass    450 kr (300 kr)

Barn t.o.m. 12 går in gratis! Festival-
biljetter kan köpas på Mossagårdsfes-
tivalens hemsida, samt Morot & An-
nat och Gårdsbutiken:  

mossagardsfestivalen.se

Vägbeskrivning

Biljetter
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