Viva la Mossafestival!

Babians nerver sprakar ikapp

Jag tror att sommarens festival kommer att vara precis så mysig,
stämningsfull, lekfull, avkopplande och kärleksfull som vanligt men
om man gillar rock, då är man också välkommen! Med energiska
rockakter som Babian, Martin Prahl's Skelter Wheel, Spiders,
Caviare Days och Vaganza Trailerpark kommer det att gunga på
Mossagården (och denna gång menar jag inte i jättegungorna)
utan ängsmarken kommer att börja gunga i härlig festivalanda!
Musikaliskt bjuder festivalen som vanligt på en unik variation, vi
har ”Sveriges bästa osignade liveakt”; diskopunkbandet En Poppel,
äventyrlig folkmusik med I Underlandet och råbarkad folkmusik
med White Trash Family, opera med Maria Hintze, finlandssvenska melankoliska toner i Skibdahl&Ridell, deltainspirerande blues
med Svante Sjöblom och bluesig rock med Manuel Fervenza,
villapop med Verklighetens Folk, vispoesi med Gunnar Svebring,
Sousou och Maher Cissokos musikskatt med det afrikanska stränginstrumentet kora i centrum m.m. - Mossagårdsfestivalen fortsätter
att vara en gränsöverskridande musikfestival!
Vi har förstås inte glömt festivalens minsta och kanske viktigaste
besökare, det finns fartfyllda barnshower, ponnyridning, barnens
egen sago- och musikimprovisation, återvinningspyssel, dockteater,
trädfén Eternity, clownen Jumping Joe, parakrobatik och capoeira
inkl. ”prova-på”, spel- och lekar, klappvänliga djur och mycket
mer. Sedan finns det våra jättegungor, men de är också för
barnsliga vuxna! Så ni som älskar upplevelser, natur, musik, konst,
aktiviteter och lek, ni kan alla njuta på en och samma arena!
Men främst är 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 gammelmormor och
grannen, köp ett ekologiskt glas vin i Mossabaren och en nygräddad våffla, bänka er och njut av världens mysigaste ekofestival!
Vi vill ju att det ska vara roligt och enkelt att ta sig ut till festivalen
så vi bjuder på gratis hästtaxi från busshållplatsen i Veberöd. Om
ni vill dricka ekologisk öl, cocktail eller mjöd, parkera bilen och
sov över på vår camping, även den är gratis. Så boka in den 1416:e juni! Biljetterna hittar ni på hemsidan.
Det skulle vara himla trevligt att ses i sommar!
Hälsar Ebba-Maria Olson,
festivalgeneral
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Babian är ett Malmöbaserat garagerockband
som bildades 2006. Med sitt primitiva sound
och excentriska scenshow har Babian länge
stuckit ut inom svensk rock. Fullproppad,
listtoppad, livrädd och uppstoppad släpptes
2009 och året efter kom uppföljaren Hälften
dör av fetma, som även den fick lysande
recensioner. Med Heja dom som vinner!
fortsätter Babian servera energisk rock och
bitska texter, men tillåter sig numera att
experimentera med nya klanger.

Men i balladen "Östersjöns vida vatten" har vi t.ex.
plockat in en harpa - ett typiskt instrument som
nog inte skulle låta så bra i babianhand!

Senaste skivan spelades in i Stockholm och kom att
gästas av musiker ur producenten Sonny Boy
Gustavssons (gitarrist och låtskrivare i Miss Li)
kontaktnät. Bland annat fick Babian finbesök av
organisten Anders Ljunggren från Trummor &
Orgel. Väl hemma i Skåne tog killarna och
kompletterade med sina egna favoritmusiker som
de tidigare jobbat med.

- Vi har nog försökt närma oss ett mer filmiskt
sound på vissa av låtarna. Mycket av detta lades
till i efterhand, under tiden vi jobbade med att få
ut skivan. Det gav oss möjlighet att experimentera
med nya pålägg och klanger.

- Vi spelar ju ganska många instrument själva,
berättar sångaren och gitarristen Tobias Allvin.

Tobias menar att bandet varvat ner ordentligt i och
med den tredje skivan och har tagit ut svängarna
lite mer rent musikaliskt, precis som de gjort med
varje ny skiva. På hälften dör av fetma plockade
Babian in blås och andra udda instrument och på
heja dom som vinner! har de vågat sig på ett
spretigare låtmaterial.

När det gäller texternas politiska utveckling är
Tobias Allvin lite mer svävande. Han menar att
Babians låtar alltid har engagerat sig i de
förändringar som omformar vårt land, men bandet
vill angripa problemen ur alla tänkbara vinklar och
aktar sig därför noga för partipolitiken.
- Gemensamt för de tre skivorna är väl annars att
nerverna sprakar ikapp på dem alla, fortsätter
Tobias. Vi fick överlag fantastiskt fina recensioner
på senaste skivan. Ett intressant fenomen när det
gäller Babian är att recensionerna ofta pendlar
mellan att hylla texterna som intelligenta och
dubbelbottnade eller skriva saker i stil med "man
ska inte tänka efter för mycket när man lyssnar på
Babian". Det fungerar som en bra påminnelse om
att en recension ofta säger mer om recensenten än
om det som recenseras.
Babian kommer att stå på Mossagårdsfestivalens
gårdsscen och röja loss under fredagskvällen. Och
publiken kan nog vänta sig det mest oväntade om
man får tro Tobias, som minns deras tidigare
spelning här:
- Vi har väldigt kul minnen från förra Mossagårdsfestivalen. En av ljudteknikerna slog huvudet i en
balk när han desperat försökte skrika ner oss från
det inhyrda trumsetet! Babian har en tendens att
explodera på scen och vi kan inte riktigt rå för vad
som händer, men slutet brukar bli gott och då är ju
som bekant allting gott!
Text: Anna Wagner
Läs mer: www.babian.nu
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I Underlandet kan allt hända
Erik Dahl heter musikern och kompositören
som utger ena halvan av duon I Underlandet
– en experimentell och spännande hybrid av
folkmusik och klassiska tongångar. Det här
bandet räds inte musikalisk splittring – utan
välkomnar den med öppna armar!
I Underlandet är en duo från Göteborg som
bildades 2009. Genremässigt ligger de i folkmusikens utkanter, med ett sound som är melodiskt,
lekfullt och har en ”förkärlek för dramatiska
strukturer och oväntade inslag”. Förutom Erik Dahl
på piano och koncertina, består I Underlandet av
medmusikanten Anna Cochrane på fiol och altfiol.
Erik själv säger sig vara ganska nöjd med bemötandet de fick med debuten Vindlande trädgårdar:

- Generellt har det varit väldigt fina reaktioner.
Recensenter är en brokig skara och det känns alltid
lite riskabelt att skicka ut sitt arbete till bedömning.
Vi letar fortfarande efter vårt sound, kan man säga.
Men att folk gillar det värmer!
Bandet nämner en rad väldigt olika influenser i sin
biografi - allt från Bach till John Zorn trängs här,
något som skvallrar om duons spännande och
respektlösa inställning till musik. Erik påpekar att då
har de ändå bara nämnt ett fåtal influenser som de
ansåg relevanta för just den skivan och tidsperioden:
- Vi lyssnar på väldigt mycket olika musik, fortsätter Erik. Det ingår i vår filosofi att blandningar är
hälsosamt. Sen funkar ju inte allt, vi har fått kassera
en hel del låtidéer. Det räcker ju att nämna John
Zorn för att känna sig musikaliskt splittrad! Det
känner vi samhörighet med. Vi är inte så mycket för
trygg mark - vi vill ner i Underlandet.
Med en sådan tillåtande inställning till musik kan
man inte undvika att bli lite nyfiken över den
kreativa processen när de bägge medlemmarna ska
skriva musik tillsammans. Erik berättar att den
tidigare arbetsgången, då han serverade ganska
arrangerade låtar, små opus med färdiga stämmor,
har fått ge vika för ett mer demokratiskt upplägg:
- Hittills har vi jobbat så att jag skriver låtar, som vi
sen ”arrar” tillsammans. Men det börjar bli mer
och mer lösa ramar. Det händer något intressant i
rep-processen. Dessutom är det roligare att forma
det tillsammans, menar han.

Sonja Skibdahl dansar inte längre själv
Sonja Skibdahl är en finlandssvensk artist som
gav ut en egensinnig ep i somras, med den
passande titeln Jag dansar själv. Nu är hon
åter aktuell med singeln "Utan någonting sagt"
- två låtar som spelats in med medmusikanten
Johan Ridell. Tillsammans kommer de att inta
sommaren Mossagårdsscen med en festivalspelning som präglas av melankoli, gemyt och ös!
Efter ett uppträdande på Roskildefestivalen blev
Martha Wainwright Sonja Skibdahl stora idol,
tillsammans
med
barndomsidolen
Freddie
Mercury. Något som skvallrar om att Sonjas egen
inställning är att stort artisteri bör präglas av
pondus, konstnärlig vision och en karismatisk
personlighet. Inspirationen till de ofta bitterljuva
låtarna får hon från vardagen, den olyckliga men
även lyckliga kärleken, saknaden av änglahunden,
den eviga längtan och frustrationen över saker
man ser och upplever. Kort sagt: livet. Med den
mixen har Sonja lyckats attrahera en väldigt
blandad publik:
- Jag upplever inte jag har ett typiskt fan. Jag
spelar för olika åldrar och folk som lyssnar på olika
musikstilar. Jag tror att jag kan nå dem som gillar
att ta till sig texter. Fast det intressanta är hur väl
mina finska låtar går hem här i Skåne, jag lyckas
tydligen med att nå fram med en
känsla som språkbarriären
inte hindrar, skrattar Sonja.

Sonja kommer att spela in och släppa en egen
skiva till hösten, men i pipelinen väntar även
andra projekt med olika musiker och poeter som
löper parallellt med solokarriären. Annars är
målsättningen att spela live så mycket som möjligt.
Bland sommarens spelningar finns det förhoppningsvis några spelningar i Finland, förutom en
Mossagårdsspelning, där Sonja Skibdahl ingalunda
är någon nykomling. Det här året hoppas hon på
samma härliga stämning som präglade festivalen i
fjol. Vissa ändringar i uppsättningen blir det dock:
- I år blir det inte bara min gitarr och jag, så det
blir lite mer ös. Förra gången fick jag höra att jag
spelade låtar som man kunde relatera till. Det
känns ju kul, även om det är rätt många
melankoliska "hejdålåtar" som jag sjunger. I år
kommer jag att spela tillsammans med Johan
Ridell, vilket innebär att Skibdahl&Ridell står på
scenen. Oavsett om det blir två gitarrer eller fler
instrument så kör vi under detta namn och det blir
en
härlig
blandning
av
skånska
och
finlandssvenska, vilket brukar uppskattas!
Vill du avnjuta den härliga sammansmältningen av
Sonjas finlandssvenska melankoli och Johan Ridells
karakteristiska skånska röst ska du ta dig Mossagårdsfestivalens gårdsscen under fredagskvällen.
Text: Anna Wagner
Läs mer: www.sonjaskibdahl.se

Enligt Erik är musikscenen i Sverige lite väl musikaliskt uppdelad. Bandets egen övertygelse är att
publiken faktiskt kan gilla flera olika sorters musik.
Därför uppskattar de bredare tillställningar som Mossagårdsfestivalen, där både stilar och åldrar blandas.
- När det gäller I Underlandets framträdande där,
kommer publiken att kunna förvänta sig mycket
energi och närvaro! Kanske för att kompensera för
att det är instrumentalmusik med liten sättning.
Vilka andra framtidsplaner vi har? Vi planerar
några gatuspelningar i Göteborg tillsammans med
goda vänner som är dansare. Nu gäller bara att
hitta ett litet akustiskt piano som vi orkar lyfta in
och ut ur minibussen!
Text: Anna Wagner
Mer info: www.iunderlandet.se
Foto: Johanna Hedborg
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Martin Prahl´s Skelter Wheel
Martin Prahl’s Skelter Wheel är ett Malmöband som frontas av musikern Martin Prahl.
Debuten Through The Dark släpptes 2011 och
fick ett fint mottagande för sin genuina och
klassiska 70-talsrock och i september 2012
kom den självbetitlade uppföljaren. Idag hör
bandet till ett av de bättre livebanden i
regionen - något som uppmärksammats av
Sweden Rock Festival, som Martin Prahl's
Skelter Wheel kommer att gästa i sommar.
På den senaste skivan är tempot högre än på
debuten och soundet mindre polerat. Frontfiguren
Martin Prahl har förklarat att han ser resultatet
som en "malmöitisk korsning mellan Kiss och
Fleetwood Mac”. Själv är han väldigt nöjd med
bemötandet den senaste skivan fått. Tunga
tidningar som Aftonbladet och Expressen har hyllat
plattan och Martin tycker att de flesta som hört
bandet och som gillar rock blandat med folkmusik
verkar ha fattat grejen. Annars är det inte en helt
vanlig kombination på den svenska scenen. Trots
det känner sig inte Martin isolerad:
- Nej, men det är klart att det både finns för och
nackdelar med att spela den typ av "ohippa" musik
som vi gör. Som låtskrivare vill jag kunna göra
olika typer av musik inom ramen för detta projekt,
precis som många av mina egna förebilder - som
Led Zeppelin, The Beatles och Bruce Springsteen och inte fastna inom ett visst fack.
Under hösten, i samband med senaste skivreleasen,
gav sig Martin Prahl’s Skelter Wheel ut på en
miniturné
tillsammans
med
de
engelska
folkpunkrockarna The Levellers - ett band som var
omåttligt stora i alternativkretsar under 90-talet.

- The Levellers har varit ett favoritband sedan jag
såg dem live första gången, så det var enormt skoj
att få turnera med dem! När vi såg att de skulle till
Skandinavien hörde vi av oss till deras management och de gillade vad de hörde och bokade in
oss på fem datum. Vi har många trevliga minnen,
men inga som vi kan delge er här, skrattar Martin.
Annars ser Martin givetvis fram emot spelningen
på Mossagårdsfestivalen, där han lovar att
publiken kommer att känna av bandets spelglädje
och förhoppningsvis dras med av musiken. Gillar
man tidlös rock blandat med folkmusikinfluenser,
kommer man inte att bli besviken menar Martin.
En annan konsert han är spänd inför är bandets
framträdande på årets Sweden Rock festival, där
de kommer att få spela inför en väldigt stor publik.
- Det skall bli jäkligt skoj! Jag har själv varit där ett
antal gånger och det har alltid varit bra stämning.
Rush, Witchcraft och Europe ser jag mest fram emot.
Text: Anna Wagner
Läs mer: www.martinprahlsskelterwheel.com

Manuel Fervenza har mer än bara tur

År 2011 vann Manuel Fervenza tävlingen Svensktoppen Nästa med låten "the Lucky One".
Sedan dess har det rullat på med spelningar och med
sitt trogna kompband The first Italian Battalion lirar
han modern och bluesig rock. Influenser är bl.a.
John Mayer, Tingsek, Philip Sayce, Joe Bonamassa.
Som uppvuxen i Veberöd ser han fram emot denna
spelning. - Det ska bli riktigt kul med ett gig ”hemmavid”, det var ett tag sedan nu och min entusiasm
har delat med sig på hela bandet, skrattar Manuel.
Läs mer: manuelfervenza.com

Bluesens grand young man
Svante Sjöblom är sin ålder till trots redan en
veteran på den skandinaviska bluesscenen. De
senaste tio åren har han turnerat land och rike
runt och frälst publiken med sin deltainspirerade blues. Med albumet I guess my troubles
har Svante Sjöblom gjort sig ett namn som
sångare, låtskrivare och en briljant gitarrist.
Men det har varit mest i blueskretsar hittills.
Lite synd – eftersom det enligt Svante bara är en
seglivad myt att bluesen skulle vara ”gubbmusik”.
Svante tycker att det är särskilt roligt att spela på
ställen som inte är utpräglade blueshak. Han anser att
reaktionen blir bättre när han spelar på blandade
tillställningar - såsom Mossagårdsfestivalen - då folk
inte vet vad de ska få höra. Att bluesen fått en
gubbstämpel över sig är lite konstigt med tanke på att
bluesen finns insprängd i så mycket annan musik:
- Alltså, det är ingen svår musik, den finns i överallt
i vår verklighet, menar Svante. Det är något man
känner igen även om man inte lyssnar på det själv.
Men det är klart att det finns en inre krets när det
gäller blues – precis som när man dyker ner i vilken
genre som helst. Det finns massor av utövare. Och i
alla åldrar, det är inte bara gamla gubbar som spelar!
På frågan om hur hans egna musikaliska resa sett ut,
berättar Svante att det var hans pappas förtjänst att
han upptäckte musiken. Det var han som samlade
på plattor och spelade en massa blandade skivor för
sonen. Vid en ganska tidig ålder blev Svante bekant
med legender som Lead Belly och John Lee Hooker.
- När jag var 13 började jag spela gitarr och då
fastnade jag direkt vid bluesen, även om det sen
kom att innefatta Jimi Hendrix och sånt, men även
då jag gjort utsvävningar så har bluesen legat i
botten. Några år senare upptäckte jag och dök ner
i gammal deltablues från 20- och 30-talet och har
hållt på med det sen dess. Bluesen må vara en

enkel musikform, men den ställer kravet att man
gör något av den. Och det tror jag intresserade
mig mer än att spela svår musik. Man går efter
kärnan i musiken och strävar efter att förmedla en
känsla. Det gör jag fortfarande.
Debutskivan I guess my troubles kom redan 2008,
vilket innebär att det borde vara hög tid att
fundera på en uppföljare. Svante berättar att första
skivan var – precis som titeln skvallrar – en start på
en resa där man inte riktigt vet var man är på väg.
”Den blev som den blev för det var som det var
då”, menar Svante. Och mycket hinner hända på
fem år:
- Den är inte så relevant längre. Allt har ändrats,
min livssituation och vad jag tycker och tänker, vad
jag gör och inte gör. I dagarna kommer jag att
spela in nytt material med en ”elektrisk” trio, vilket
förhoppningsvis resulterar i en ep i juni. Det blir
mer punkblues – lite deltablues, men med ett råare
uttryck. Då får jag skrika lite mer, skrockar Svante.
Text: Anna Wagner
Läs mer: www.myspace.com/svantesjoblom

Irländskt gung
The Bottom Floor Band hämtar influenser från olika platser runt om i världen.
Spännande och svängig musik som ger en folkig,
hemmagjord och världslig upplevelse. Bandet var
tidigare en duo eller trio men har numera fyra
medlemmar, två från Sverige och två från Irland,
Läs mer: thebottomfloorband.moonfruit.com

TCIM: popmusik som tar ställning!
The
Culture
In
Memoriam
är
ett
musikerkollektiv från Malmö där Victor
Håkansson är den enda fasta medlemmen.
Praktiskt sett innebär det att han verkar som
konstnärlig ledare då gruppen sätts samman
för studioarbete eller turnéer. TCIM har
hittills släppt tre fullängdsalbum och ligger
numera på skivbolagen A West Side Fabrication och Stargazer Records. Gruppens fick
en stor framgång med radiohiten Sisters, som
spelades mycket runt om i Europa.
Det internationella intresset för The Culture in
Memoriam har inneburit en hel del turnerande
runtom i Europa. Över en telefonlinje från
Barcelona berättar Victor att de nyligen genomfört
spelningar i Tyskland och Schweiz under tre
veckors tid. I Tyskland har de tagits emot väl och i
Schweiz har de börjat göra sig ett namn, bl.a. med
en jullåt som fick kraftig radiorotation. Fullt så
enkelt är det inte att få genomslag på hemmaplan:
- Sverige är ganska inpinkat, det krävs en idol och
ett multinationellt skivbolag i ryggen för att klara
sig hyfsat, menar Victor. Utomlands är respekten
större, man får bra betalt och det funkar bättre.
Varför är det så i Sverige? Vi har blivit för
bortskämda. Sen måste man sätta in det i ett större
perspektiv: politikerna har valt att dra ner på
fritidsgårdar och stryper samtidigt förutsättningarna för mindre klubbar att överleva. Det inverkar
såklart negativt på musikkulturen.
Victor ser dystert på utvecklingen i Sverige, men
tycker samtidigt att musikscenen i Malmö frodas
trots bristen på spelställen. Han nämner Animal
Five och replokalskompisarna Turn off your
television och Bring the mourning on som
utmärkta exempel på bra och kreativa band. Och
att ha många musikaliska vänner borde vara en
förutsättning för det tillvägagångssätt som TCIM
valt. Eftersom Victor är den enda fasta medlemmen, är det många gästartister som ska bjudas in
till skivinspelningarna och bandmedlemmar som
ska värvas till turnéerna. Victor menar dock att det
inte leder till några problem rent praktiskt:
- Alla involverade är jävligt sugna, så jag har stort
flyt. Och det är högt i tak rent kreativt vad vi kan
göra med mina låtar. När vi arrangerar låtarna
inför turnéerna skalas de ner till bara trummor och
gitarr – så som de ursprungligen skrevs - så man
blir inte beroende av gästartisterna. När vi turnerar

Åke Högman
Åke Högman har spelat med Kal P Dal, Åke
Octan och Riviera. På Mossagården framför
han dock själv sina egna låtar, med svenska
poetiska texter, däribland ”Woodstock” som
är en hyllning till Mossagårdsfestivalen.
Åke är också journalist och författare och ger i år ut
deckaren Mord i Mölle. Liksom förra året kommer han
att hålla ett invigningstal, något som kommer att
följas av att vi bjuder på en alkoholfri invigningsskål (eller om ni vill köpa en drink, öl eller vin i baren).
Allt för att vi ska komma i så god stämning som
möjligt!
Läs mer: akehogman.se

Fallen Trees
Sedan starten 2010 har Fallen Trees stigit som en
raket och spelat intensivt både i Sverige och
Tyskland. Två ep:s har givits ut, och den första
fullängdaren DystoFuzz släpptes i januari.
I samband med skivsläppet lanserades också en
specialdesignad fuzzpedal, även den kallad
DystoFuzz, som designats av Moody Sounds i
samarbete med Fallen Trees.

som duo blir det ganska rått, intensivt och minimalistiskt, en slags punkig folkmusik – som Simon &
Garfunkel på crack! Senaste studioplattan Rest in
Pieces är däremot väldigt producerad. Det låter
fräckt, men soundet blir också på bekostnad av
den första avskalade känslan i låten. När jag
jämför med de tidigare skivorna märker jag att
produktionerna blivit större och pampigare efter
hand, vilket är lite synd.
TCIM räds inte att sticka ut hakan politiskt. Victor
påpekar att bandet inte ställer sig bakom något
visst manifest eller ideologi, men musikvideosarna
som publicerats visar tydligt att kollektivet har sitt
hjärta till vänster. I en video parodieras en man
klädd i folkdräkt som verkar misstänkt lik
Sverigedemokraternas ledare. Givetvis är det ingen
tillfällighet, bekräftar Victor:
- Jag avskyr allt vad Sverigedemokraterna står för.
Och det vill jag visa. Att syssla med musik och
politik är nödvändigt för mig – jag skulle inte stå ut
med mig själv om jag inte passade på att säga nåt
vettigt, när jag nu står framför 300 personer som
lyssnar på mig. Det är dags att göra popmusiken
politisk igen, på allvar. Jag klandrar delvis
popmusiken för hur det ser ut i samhället idag.
Den borde ta ett större ansvar för vad dess
kommers ställer till med. Som band är vi mot alla
former av dogmer, de känns inte relevanta.
Däremot vill vi uppmuntra till samtal och till att
folk ska ta ställning!
(forts. TCIM
)

Musiken lutar sig troget mot sin gamle kompis rock
'n' roll, men kryddas av psykedelia och stämsång.
Genom att låta ljuden från akustiska instrument
dirigeras via effektpedaler och förstärkare skapar
Fallen Trees ett organiskt och energifyllt uttryck.
Resultatet blir en samling ösiga, känslofyllda och
medryckande låtar som bäst avnjutes live!
Läs mer: fallentrees.se
(
forts. TCIM)
Med tanke på Victors politiska engagemang känns
The Culture In Memoriam som en självklar bokning
till sommarens Mossagårdsfestival, där de kommer
att uppträda på lördagen. Och Victor har bara gott
att säga om den ekologiska tillställningen:
- Vi spelade där förra året också, det var fantastiskt
fint, berättar Victor. Upplägget var fint och det
kändes familjärt. Det var bra stämning trots att vi
spelade tidigt på en lördag! Även om
uppslutningen vid den tidpunkten inte var på topp
blev arrangemanget fint ändå. Det som kommer
skilja sig åt i år när TCIM återvänder är att vi har
mer turné i ryggen och det blir mer punk än förra
gången. Och vi kör som duo: bara jag och
trummisen Liam Amner – den ultimata sättningen!
Text: Anna Wagner
Läs mer: tcim.se

Sousou & Maher Cissoko

Multifärgad hård-rock n' roll!

När Sousou under festivalen Urkult år 2004
spelade kora på solscenen satt hennes
förebild, den världskände och prisbelönte
koravirtuosen Solo Cissokho i publiken.

Inget annat band kan leverera den subtila
känslan av att bli överkörd av ett i färger
skimrande rock-lokomotiv! Se och hör energin
på Mossagårdens gårdsscen på fredagskvällen!

Han var entusiastisk över att höra Sousou spela
och bjöd genast in henne att besöka familjen i
Ziguinchor i södra Senegal och lära sig det senegalesiska koraspelet. ”Ta bara en taxi till Ziguinchor
och fråga chauffören var jag bor så hittar du dit”.
När Sousou kom till familjen Cissoko var inte Solo
där men hans bror Maher som då bodde i Tyskland
var hemma i föräldrahemmet på semester. Redan
efter några veckor var Sousou och Maher ett par
och flyttade direkt till Sverige tillsammans.

Vaganza Trailerpark är ett sprudlande Malmöband
som kommer att ge er en energisk liveshow och
unik och intressant rock n' roll med mycket 70talsinfluenser. Musiken är driven av medryckande
rockriff och sångerskan Jessica Bergkvists
karaktäristiska och känslostarka röst.
Vaganza Trailerparks sound har beskrivits som en
variant av de tidiga Hellacopters med PJ Harvey
på sång. Det ger åtminstone en beskrivning av en
del av upplevelsen, men kom ihåg att Vaganza
Trailerpark är så mycket mer än så; mängder av
energi, gung och glädje. Allt smälts samman till
något unikt – och musiken du inte visste fanns,
men som du visste att du behövde. Vaganzas rock
skapas ur en smältdegel av mångfald.

- Många tror att två kulturer inte kan förenas. Men
det är klart de kan, säger Maher. Musiken kan föra
människor samman. Att vara förälskad är att skapa
en förbindelse. Kärlek är liksom musik en fråga om
känslor och om kommunikation. Det handlar om
att visa att länken är möjlig. Det är vår
övertygelse. Det är det vi arbetar för.

Under de senaste åren har bandet turnerat flitigt i
Sverige och Tyskland. Nyligen släppte bandet den

Den musikaliska jalifamiljen Cissoko har alltsedan
det första mötet varit en stor inspirationskälla för
Sousou. Och när Maher för första gången kom till
Sverige och upptäckte ”spelerummet” hos Sousous
familj visste han direkt att han hittat ett andra
hem. Maher och Sousou Cissoko är en unik duo
som tillsammans för vidare den afrikanska musiktraditionen med rytmisk energi och intim sång. Det
är med det afrikanska stränginstrumentet kora i
fokus som de för fram både nyskriven och
traditionell musik som ger en magisk upplevelse.
År 2010 fick de utmärkelsen ”Årets nykomling”
under Svenska folk- och världsmusikgalan med
nomineringen: ”Deras liveframträdanden präglas av
värme, virtuost koraspel, dansanta rytmer, vacker
sång och stark utstrålning”. Det hyllade
debutalbumet Adouna följdes 2011 upp av albumet
Stockholm - Dakar, där vi bjuds vi på nyskriven
musik som spänner över flera olika genrer.
På den andra skivan har vi experimenterat mer och
har hämtat influenser från de olika länder vi levt
och verkat i under skrivandeprocessen, säger
Maher Cissoko. Det märks. På skivan blandas allt
från traditionell västafrikansk till svensk musik –
kryddat med pop, reggae, mbalax och en nypa hip
hop. Men svänget och känslan är desamma, även
om texterna denna gång är mer personliga. Men så

består också Stockholm – Dakar nästan uteslutande av egenskrivet material.
- Vår musik är enkel och rak, men med djup och
själ. Budskapet handlar om kärlek och gemenskap,
säger Sousou. Grunderna till nya albumet är
inspelade i Stockholm, men mycket är också gjort i
Senegal. Producenten fick helt enkelt följa med ner.
Mer info: www.sousoumaher.se

egenskrivna skivan ... and you will know us by the
trail of pink feathers som fått mycket fina
recensioner. Musiken har fått recensenter att dra
paralleller till bl.a. Patti Smith, Joplin och Jim Morrisson.
Läs mer: vaganzatrailerpark.com

Totalt ös och eufori i Ängstältet!
Vad vore väl en Mossagårdsfestival utan den
där mysiga klubben som de senaste åren
hållits ute vid ängsscenen tills sent in på
småtimmarna. Här har alla nattugglor och
partydjur som envist vägrat gå och lägga sig i
sina tält samlats för att få många sköna och
nya, men även gamla och obskyra musikaliska
upplevelser. Naturligtvis kör vi en uppföljare i
år - där gräddan av de mest spännande och
lovande unga svenska banden har bjudits in.
Välkommen till klubb med Martin Axén!
Martin Axéns klubb kommer att ta plats inne på
ängsscenen mellan kl 21-03 både på fredagen och
lördagen på Mossagårdsfestivalen. Under fredagen
spelar En Poppel kl. 21.00 och White Trash Family
vid midnatt. På lördagen är det dags för Caviare
Days kl. 21.00 och Spiders som kör igång 24.00.
Mellan de inbjudna bandens spelningar kör
klubbvärd Martin Axén som vanligt vinyler som du
inte visste fanns, från det glamorösa och glittriga
70-talet, men även en massa andra orättvist
bortglömda pärlor ur musikhistorien.
Spiders är 70-talsdoftande rock från Göteborg.
Bandet består idag av frontkvinnan Ann-Sofie
Hoyles på sång, John Hoyles på gitarr, Matteo
Gambacorta på bas och Ricard Harryson på
trummor. Sedan starten 2010 har de snabbt klättrat
upp i rankerna på Sveriges musikscen och släppte
2011 vinylep:n Spiders som spelades flitigt på P3. I
höstas släpptes äntligen fullängdsdebuten Flash
Point och sen turnerade de i Europa med vännerna
i Graveyard. I år nominerades bandet till P3 Guld
priset för bästa rock/metal. Och det musikaliska
korståget ser ut att fortsätta - i sommar gästar de
självaste Sweden Rock Festival! Men dessförinnan
hinner de göra ett stopp på den betydligt mindre
och gemytligare Mossagårdsfestivalen. Missa inte
deras ösiga klubbspelning i ängstältet!
Spiders

En Poppel

En Poppel kommer från Uppsala och är enligt
Martin Axén själv något av ”det mest lovande
unga band jag sett på åratal”. Vad kan det då
handla om för musik som får den forne The Arkmedlemmen att bli så euforisk? Jo: En Poppel
bjuder på en sällsynt livsbejakande, ultramelodisk
diskopunk som för tankarna till New Yorkband
som The Strokes och The Rapture. Enligt egen
utsago är de dessutom “Sveriges bästa osignade
live-akt!” Så vad väntar ni på? Palla er ner till
ängstältet på fredag kl 21.00 och dansa loss!

Caviare Days blåser liv i psykadeliarocken
Caviare Days kärna består av systrarna Lina
och Maja Westin. Tillsammans med trummisen Timmy Grim Fredriksson, gitarristen
Boris Grubesic och keyboardisten Marcus
Arborelius släppte de i fjol det självbetitlade
debutalbumet. Caviare Days producerades av
medlemmar från Mando Diao och New Yorkbandet Violens och ledde till hyllningar för
sitt psykadeliska 70-talssound.
En skiva som smyger sig in i folks hjärta och hjärna
under tid, istället för att smacka dem i ansiktet som
en välgjord sommarplåga, menar Maja Westin.
Hon förklarar att Caviare Days egna sound har sin
grund i livespelandet:
- Vi har byggt upp bandet samtidigt som vi rest
runt och uppträtt, och har därmed nött musiken
mer live än i replokalen. Vårt nuvarande band är
fortfarande inte ens två år gammalt, och även om
det gått fort för oss är det otroligt peppande och
tänka på hur mycket mer vi kommer att utvecklas.
Caviare Days har arbetat i studion med
respekterade namn inom svensk rock som Ebbot
Lundberg från Soundtrack of our Lives och Mats
Björke från Mando Diao. Ett samarbete som varit
både inspirerande och underlättande, eftersom
herrarna har en lång rutin att dela med sig av. Just
nu håller Caviare Days på att göra en ny version
av en av sina låtar tillsammans med Ebbot, vilket
ömsom har flutit på och ömsom inneburit ”en

overload av psykadeliska utspel”. På frågan vilka
band i Sverige som Caviare Days känner sig mest
besläktade med, menar Maja att de är en produkt
av tiden då de själva växte upp, det eklektiska
nittiotalet. Därför relaterar bandet till de flesta
andra som skapar musik, oavsett genre. andra som
skapar musik, oavsett genre.
- The Soundtrack Of Our Lives och Mando Diao
har dock länge lutat sig på samma gitarrbaserade
rocktradition som vi gör, så det är inte så konstigt
att vi hamnat i deras omloppsbanor. I Sverige är
gitarren fortfarande ibland lite ”ful” och har länge
varit underordnad den elektroniska ljudjätten. Vi
har lika mycket respekt för det nya som det gamla
och utesluter inga genrer. Idag – år 2013 - är både
Chuck Berry och Dr Alban retro ändå. Allt känns
gjort men nytt på samma gång - en paradox som
är ganska spännande att leva med.
Under Mossagårdsfestivalen kör Caviare Days med
sin fullständiga sättning - en väloljat band som
Maja själv beskriver som ”någon slags korsning
mellan the Doors och Lili & Susie”. Men bandet
bjuder inte på några strikt inövade scenrutiner,
utan varje spelning är unik lovar Maja:
- Vi ger 110% och försöker alltid kommunicera med
publiken så mycket som möjligt. Det är ös helt enkelt!
Text: Anna Wagner

Läs mer: caviaredays.com

White Trash Family
White Trash Family är ett kollektiv från Malmö
som spelar underbar, råbarkad folkmusik och låter
ungefär som om ett gäng tandlösa pirater och
rövare hade samlats för att svinga bägare och gasta
med i fotbollskörer på det lokala ölhaket. Musiken
är härligt respektlös och skenar på i 150
km/timmen
med
både
balkantakter
och
oemotståndligt irländskt Pogues-gung. Även detta
band är ett absolut måste att uppleva under
Mossagårdsfestivalen!
Text: Anna Wagner
Mer info: www.wearespiders.com
www.facebook.com/enpoppel
www.facebook.com/whitetrashfamily

Foto: Kristin Lidell

Foto: Ida Halling

Programmet visar tidsbestämda aktiviteter. Aktiviteter
som t.ex. ekomarknad, Sagoskogen, Biospa, ponnyridning,
spel och lekar, yxkastning, hantverk, konstutställning m.m.
syns inte här. Öppet fre 13-03, lör 11-03, sön 11-24.

FILMRUMMET!
1. ”Rea på lycka”

2. ”Glimtar av förändring”

3. ”Är du nyfiken grön”

4. Flashmob-film, Youtube

5. ”A farm for the future” 6. Filmer om FairTrade
7. ”Killer Bean”

8. ”Jag går hellre naken”

9. ”The Story of stuff” (om cosmetics, electronics, bottled water)
10. ”Nya gröna vågen”

11. ”Nu jävlar”

12. ”Ta hand om dig”.
Samt filmerna "Moving forward" och "Home".

Staffans dockteater

Trädfén Eternity

Capoeira

Trädfén Eternity besökte oss på premiärfestivalen 2008 och var så omtyckt att hon
blev festivalens alldeles egna trädfé!

Sporten Capoeira har inslag av musik, sång,
dans och till och med filosofi och har sitt
centrum i Salvador De Bahia i Brasilien.

Trädfén Eternitys alias heter Maria Eriksson och
denna multikonstnär får mer och mer uppmärksamhet för sina fantasifulla sagoväsen.
Karaktärerna inbjuder både till lekfullhet och uppmärksammar viktiga frågor som miljö och hur man
lever och når sina drömmar. Trädfén Eternity
förmedlar kontakt mellan träd och människor. Vid
barnscenen samlas alla stora och små som vill gå på
trädvandring med Eternity. Sedan ger sig guppen
ut på en liten upplevelsepromenad! Föreställningen
kan upplevas varje festivaldag kl. 14.00.

Capoeiran innehåller en konstant rörelse med slag
och sparkar både på marken och i luften och också
hjulningar och volter. Barn och vuxna kan prova
på sporten med hjälp av duktiga instruktörer och
workshopen avslutas med en fartfylld uppvisning
bl.a. med stjärnan César dos Santos Filho.
Mer info: abadacapoeiramalmo.se

Staffan Björklunds dockteater är en professionell internationellt turnerande dockteater som
bjuder upp till föreställningar och pyssel.

Cirkusen kommer till Mossagården!
Carolina Lennyd och Maria Andersson heter
tjejerna som i år kommer tillbaka till Mossagårdsfestivalen för att bjuda oss på parakrobatik och akrobatik. Carolina började med
akrobatik under kvällskurser på stuntskolan
Zin-lit i Ystad. På cirkusgymnasiet i samma
stad träffade hon sedan på kollegan Maria,
som gått i cirkusskola redan som 11-åring.
- Det var först 2009 vi började jobba tillsammans
med parakrobatik. Sen dess har vi varit runt på
olika event, småfestivaler och barnkalas där vi
uppträtt och haft workshops. Utöver det har vi
även drivit cirkusskola genom kulturskolan i Skurup.
På Mossagårdsfestivalen kommer de att bjuda på
”en akrobatisk show, med glädje, färg och skratt”.
Alla barn som vågar kommer dessutom att få
prova på olika hisnande cirkuskonster med hjälp av
Maria och Carolina - två starka och glada
akrobater. Och skulle någon i publiken bli
inspirerad till att fördjupa sig i det här med
trapetser och dödsföraktande hopp, tipsar Maria
och Carolina om Karavan i Malmö och
kulturskolan i Skurup, som bägge driver cirkusskolor. Själva kommer de i framtiden att fortsätta
lära ut cirkuskonsten och bygga sin undervisning
runt gemenskap, tillit, kroppskontroll, självförtroende och inre trygghet - så att eleverna vågar lita
på sig själv och andra.
Text: Anna Wagner

I år bjuds vi på föreställningen ”Två på ett strå”
där Staffan med hjälp av dockor av naturmaterial
berättar mundra sommarhistorier. Därefter följer
en rotfruktsverkstad, där barnen får träffa
dockmakarna och slöjda egna figurer av grenar,
strån och rotfrukter. Dockorna i dockteatern
tillverkas alltid speciellt för den aktuellt pjäsen.
Mer info: staffansteater.se

Häxan utan namn
Sagoteater är en spännande föreställningsform och detta är sagan som ställer sig på
häxans sida.

Sagas Hus

Det som verkar farligt och skrämmande kanske
visar sig vara något helt annat när föreställningen på
ett lekfullt sätt gör upp med myten om det onda.
Med hjälp av sång, musik och agerande inbjuds
barnen till en svängig föreställning.
Mer info: banditsagor.se
Sagoimprovisation och Återvinningspyssel.
Under årets Mossagårdsfestival kommer Emily att
med utgångspunkt från en känd berättelse skapa
en gemensam sago/dansimprovisation. Sagan får
liv genom lek och rörelse och tål att berättas om
och om igen. Alla barn och vuxna välkomnas att
vara med. Återvinningspyssel är en annan kreativ
aktivitet som Emily initierat. Här får alla
pysselsugna möjlighet att skapa nya ting med hjälp
av material som annars åker i soporna – som
äggkartonger och förpackningar.
Mer info: sagashus.se

Rockis, Poppis
& Fjortisarna
Poppis är lång - han älskar bollar, musik och
att vara på språng! Duris och Mollis är
fjortisar! De har fullt upp med sig själva, sitt
hår, sina naglar och tuggummi.
Poppis är lillebror till Rockis. I hela sitt liv har han
fått titta på när Rockis har showat, dansat och
sjungit. Nu vill Poppis visa att han också kan, och
visst kan han!! Han spelar, sjunger, dansar och
showar så att det står härliga till. Poppis gillar
ekologiska morötter och Rockis gillar burgare.
I år kommer de alla fyra till Mossagårdsfestivalen
för att ge oss en fartfylld Kalasshow!
Läs mer: poppis.nu

En sång med dig Clownen Jumping Joe
Hur låter Mossagårdsfestivalslåten? Vad handlar
den om? Är det glad eller ledsen, snabb eller
långsam? Det är du som bestämmer!
Tillsammans med barnen på festivalen skapar
Simon Lussi en helt unik låt. Med barnens tankar
och fantastiska kreativitet växer Mossagårdsfestivalslåten fram på ett lekfullt och spännande sätt.
Barnens idéer till låten samlas in på ett finurligt sätt
under tiden som de får prova på att bland annat
sjunga och spela in sin egen röst samt testa på hur
en loopmaskin fungerar. Till slut har det skapats en
låt som barnen på Mossagårdfestivalen har varit
med och gjort. En alldeles egen låt! Mossagårdsfestivalslåten!

Clownen Jumping Joe
bjuder på en spännande och fartfylld
show med komiska
och häpnadsväckande
trollerinummer som
roar hela familjen.
Musikalisk barnteater
när den är bäst! Med
Tokiga kocken bjuds
barnen på en rolig
parodi och barnen
får lära sig att laga
nyttig ekologisk mat
och medverka genom
att sjunga, trolla och
agera på scen.
Jumping Joe, alias Jozef Homaly, har ända sedan
han avslutade sin utbildning på Ungerska
Cirkusakademin turnerat runt på många platser i
världen som cirkusartist och han har förlängt
många liv. För att ett gott skratt förlänger livet, det
kan vi inte annat än hålla med om!
Clownen besökte festivalen för första gången för
två år sedan och det var en sådan succé att ett återbesök räknandes som ett måste. Missa inte denna
professionella enmansshow med en äkta clown!
Läs mer: clownenjumpingjoe.com

ChiGong med Chris Obi Agor
Träningsformen ChiGong har existerat i hela
5 000 år och håller nu på att få en välförtjänad renässans både i öst och väst. ChiGong är
en mycket attraktiv och efterfrågad aktivitet
på Mossagårdsfestivalen.
Uttrycket kommer av “chi”, som betyder “energi”
och ”gong” som betyder ”arbete”. Sammanslaget
står det alltså för tränandet av ens inre energi!
ChiGong sägs vara ett utmärkt sätt att träna både
kropp och hjärna, uthållighet och styrka. Många
anser även att det är ett effektivt botemedel mot
stress såväl som kroniska sjukdomar.
På Mossagårdsfestivalen får du som besökare en
chans att testa på detta själv! För fjärde året i rad
håller den rutinerade instruktören Chris Obi Agor,
som är en av två licensierade instruktörer i Sverige,
i några träningspass i harmonisk och rytmisk
afrikansk power ChiGong. Med lugna rörelser
leder han oss genom en resa i kropp och själ.
Passet kulminerar i explosiva rörelser som ger kraft
och energi (chi) inför resten av festivalen!

Dansmeditation Gunnar Svebring
Hjärtligt välkomna att följa med på en
guidad meditation i rörelse och vila. Att följa
ditt eget flöde i kontakt med din kropp.

Gunnar Svebring är vispoeten från
Lund som framträder under devisen
”Vackra melodier – ord som berör”.

Tillåt dig en dans på dina villkor. Lekande och lyssnande till kropp och hjärta får vi ökad tillgång till vår
inre energi. Livskraften finns alltid där och den
längtar efter att lockas fram. Du leds med ord och
musik genom övningar och rytmer. Men det är
inget du måste lära dig eller behöver kunna. Vi
avslutar med avslappning och hela passet tar ca en
timme. Kom! Oavsett ålder, kondition och ev.
handikapp. Dansen leds av Edeli Leijerstam som har
25 års erfarenhet av meditation och yoga. Hon är
utbildad i både dramapedagogik och ayurvedaterapi.

Texter som går direkt från hjärta – till hjärta.
Sånger om längtan och tröst med själen i centrum.
”När själen hissar segel – och vinden griper tag - är
dina ögon som en spegel - av ditt sanna jag.”
Gunnar har uppträtt på ett flertal musikfestivaler
bl.a. Mundekullafestivalen, alltid med samma
kärleksfulla bemötande av sin vispoesi.
Läs mer: myspace.com/gunnarsvebring

Sylen och Pilen
Sylvester Schlegel är främst mest känd
som trummis i rockbandet The Ark.
Sedan glamrockbandet splittrades har olika
musikprojekt radat upp sig och ett av dem är duon
Sylen och Pilen tillsammans med vännen och
musikkollegan David Kihlberg. De framför egna,
nyskrivna låtar på svenska och så kan det kanske
dyka upp någon tolkning av en The Band låt.
Läs mer: sylenochpilen.com

Trädbeskärning

Njut Dig Frisk!

Under Mossagårdsfestivalen, på lördagen,
finns det möjlighet att lära sig mer om
trädbeskärningens ädla konst. Ni kommer att
instrueras av och arbeta tillsammans den
professionella trädbeskäraren Thony Elowsson.
Man får prova på Thonys sätt att beskära,
Parasollmetoden, som ger en godare, rikligare och
mer lättplockad skörd på vackrare träd som är
mindre i vägen för andra trädgårdsaktiviteter.
Under lördagen finns det också möjlighet att köpa
fruktträdsstegar, beskärningsredskap, trädstöd,
bindgarn, sekatörhölster, sågar mm. Kursen som
tidsmässigt är festivalanpassad är ca 1 h lång och är
liksom alla andra aktiviteter under festivalen
kostnadsfri.

Foto: Staffan Björklund

Peter Wahlbeck är ett namn som har roat och
provocerat sin svenska publik sedan slutet av
80-talet. Det är främst som ståuppkomiker vi
känner till honom, men han har många andra
strängar på sin lyra: konstnär, skådespelare, artist,
föredragshållare och numera även programledare
för det populära radioprogrammet Karlavagnen
i P4. Dessutom har Peter nyligen öppnat ett
galleri, Wahlbecks livs, i hemorten Halmstad.

I år är vi speciellt stolta över att presentera
föredragshållaren Tommy Svensson till festivalen!
Tommy är utbildad naturguide, svampkonsulent och har förutom böckerna om
tillsatser i mat och vitaminer, skrivit böcker
om svamp, medicinalväxter, natur och miljö.
Tommy kommer att hålla två föreläsningar; “Njut
dig Frisk” och “En Kräsen Konsument” och så
kommer han att guida en naturvandring med tema
Medicinalväxter. Häng med på en lärorik resa
bland mat, vitaminer och vad som händer med
kroppen om vi fuskar med maten. Förmodligen
kommer detta att förändra din syn på mat och hur
maten kan påverka vår kropp både positivt och
negativt. Frågorna kring de många tillsatserna i
mat, dryck och godis belyses också och vilka
problem de kan orsaka vid överkänslighet eller
överkonsumtion. Detta är föreläsningarna du inte
får missa! I samband med föreläsningarna finns det
också möjlighet att köpa Tommys böcker till
reducerat pris.
Läs mer: utbildningscenter.se

Lev och lär!
Folkuniversitetet är ett studieförbund
vars idé är att genom kunskap och skapande
ge människor förutsättningar för ett rikare liv.
Genom dem kan man bl.a. starta studiecirklar, ett
lysande exempel på hur en grupp människor
tillsammans kan kapa något nytt. Kanske vill just
du lära dig nya saker tillsammans med andra?
Kanske är ni ett band som spelar rock, en grupp
som spelar teater, ett gäng som tycker om att
fotografera, några som vill studera filosofi? Då kan
studiecirkeln vara något för er! Absolut värt att
prova. Läs mer och hitta kontaktvägar på
folkuniversitetet.se/studiecirkel.

Konst och komik für alle på Mossagården!

Talangerna...!
Mossagårdsfestivalen har i flera år haft
ett givande samarbete med Folkuniversitetet.
Det har bl.a. lett till att unga, spännande band
ges en chans att få spela på en festival.
Det tydligaste exemplet på framgångsrikt samarbete är söndagens banduppsättning i ängstältet,
då studieförbundets talanger intar scenen! I år
kommer bl.a. BOSS och Super Tuesday att uppträda och hela dagen bjuds det på musik och
aktiviteter i Folkuniversitetets regi. Samarbetet med
Mossagårdsfestivalen är ett bra exempel på att
band och andra grupper utvecklas oavsett nivå i
Folkuniversitetets studiecirklar.

“Kånka” iväg från festivalområdet med ett större
konstverk förstås, då går det bra att köpa, såklart!

Peter är också ovanligt hälso- och kostmedveten,
vilket kanske är en följd av att han de senaste 30
åren har varit vegetarian:
- Då man bestämmer sig för att gå över till en kost
på grönsaker och bönor så söker man automatiskt
upp kunskap och fakta. Man blir medveten om att
maten till stor del är industriellt framställd under
snabba processer. De stora konstgödslade
åkerarealerna innebär att många mineraler
försvinner, medan den ekologiska maten har ett
mycket högre näringsinnehåll.
Peter är kanske mest känd för att ha skapat “Für
alle”-världen. Under tidigt 90-tal kom skivan
Musik für alle ut, med kultförklarade låtar som
“Bakom basistens bas” och “Ullared”. Skivan
följdes av TV für alle, Stå upp für alle, Film für alle,
Bank für alle... Vilka projekt har Peter på gång nu
för tiden?

På Mossagården kommer Peter att köra stå-upp i
ängstältet på lördagskvällen. Peter anser att humor
är bäst när man inte vet om att det är humor:

- Mitt största projekt just nu är att vara förälder!
Annars målar jag ganska mycket, har konstutställningar och säljer tavlor på Internet. Sen gör jag
stand-up lite här och där och försöker få igenom
ett programförslag för TV. Tanken är att kombinera
vegetarisk matlagning med lite komiska inslag, så
att man både är underhållande och informativ.
Förr eller senare får jag nog igenom det!

Peter är också aktuell med en konstutställning
under Mossagårdsfestivalen. Det finns möjlighet att
beskåda verken liksom köpa med sig handgjorda kort
och affischer. Naturligtvis är även tavlorna till salu!

- Det är med absurda och komiska infall som den
allmänbildade skrattar med mig åt vardagens
nutidsproblem, menar Peter.

Läs mer: www.wahlbeck.se

Verklighetens folk

Verklighetens Folk är fyra medelålders män i
villaförorten, som har tröttnat på att lyssna
på Coldplay och First Aid Kit och har bildat
en egen musikgenre, villapop.
Villapop är en blandning av musik och lifestyle.
Villapop uppstår när Ernst Kirchsteiger möter Guns
N´Roses. Och villapop ska avnjutas i en
Laminofåtölj, under en PH-lampa med ett glas
Foot of Africa.
Läs mera: theverklighetensfolk.se

Peter Elmberg firar 20-årsjubileum!

Lovisa Ståhl - från LA till Veberöd

Peter Elmberg har blivit något av ett stående
inslag på Mossagårdsfestivalen. I år är han
dubbelt aktuell: Peter släpper dels samlingsskivan 20 years of music från sina två decennier som artist, dels firar hans Mundekulla
kultur och retreatcenter 15-årsjubileum.

Lovisa Ståhl är det hyllade stjärnskottet som
med inspiration av livet och världen med all
dess glamorösa kaos och kosmos skriver musik
som berör. När hon framträder skapas en magi
som varken hon eller någon annan kan förklara.
Till festivalen kommer hon med nyskrivna låtar!

Det har hänt mycket sedan den där dagen för 15 år
sedan då Peter och hans fru köpte ett förfallet hus i
den lilla byn Mundekulla. Med hållbarhet som
grund började man bygga upp en verksamhet, som
idag omfattar 1500 kvm ekologisk byggnation och
som växer för varje år. På Mundekulla följer man
samma ”gröna tråd” sedan starten och börjar idag
kunna skörda frukterna av allt hårt arbete. Trots
svikande konjunktur har retreatcentret fler besökare än någonsin, ofta handlar det om långväga
besökare och ledningsgrupper från större företag
som deltar i kurser och festivaler. Peter ser det som
ett tecken på förändring, eftersom de vid starten
upplevdes som en ”alternativ verksamhet”:

2011 släppte Lovisa sitt självbetitlade debutalbum
som hon spelade in i Los Angeles med hjälp av den
kände amerikanske sångaren Mark Boals. Han letade
upp henne via Myspace och samarbetet har fortsatt.
Det är även i hans studio som inspelningen gjorts.

- Från att ha känt mig ensam och annorlunda för
att jag inte gjorde som andra för drygt 15 år sedan,
känner jag idag att jag har så många vänner och
jag blir glad för varje nytt hållbart initiativ jag ser.
Världen behöver fler goda exempel Det är lätt att
vara kritisk mot regeringar, men det är också
viktigt att se att många av regeringar och
beslutsfattare är bakbundna av företagen, då
pengarna är vår tids stora maktfaktor! Man kan

– Vi vaknade på morgonen, gick ner i pyjamas till
studion och så satt vi där och spelade in låtarna.
Mark Boals körar även på skivan. Han är en av
världens bästa sångare, och så råkade jag få honom
på ett bananskal på mitt album, säger Lovisa.

idka välgörenhet på många sätt. Ett sätt är att bli
en medveten konsument, för då tar vi samtidigt
ansvar för vilka krafter vi gynnar i vår omvärld.
För att fira Mundekullas 15-årsjubileum anordnas
bland annat en musikfestival 15-18 augusti på
temat Rötter. Då bjuds det på föreläsningar och
workshops under dagtid och konserter på kvällarna. Den drogfria familjefesten gästas av bl.a.
Kay Pollak och Malin Berghagen, samt internationella artister såsom Dan Reed (USA) och Andre
de Land (SA). Och så kommer paret Elmberg att
sätta upp den egenskrivna musikalen ”Hemstannarna”, som handlar om de som inte emigrerade
till USA på 1800 talet. Musikalen belyser behovet
av rötter och att vara i kontakt med vårt ursprung
och dessutom är Vilhelm Moberg uppvuxen bara
några kilometer härifrån berättar Peter.
Genom åren har Peter hunnit med många olika
musikstilar och genrer: från visa till pop, rock,
reagge och musikal, något han även kommer att
visa smakprov på under Mossagårdsfestivalen, där
han ackompanjeras av vapendragaren och multimusikanten Jan Eric Ström. Det senaste projektet,
African Vibration, kom till efter att Peter spenderat
en del tid i Västafrika. Tillsammans med lokala
musiker spelades ett tiotal låtar in ute i regnskogen,
utan tillgång till rinnande vatten och el.
- Jag köpte ett elaggregat och så spelade vi in via
modern teknik på en macdator. Jag tog in lokala

På hennes releasekonsert var stället "knökfullt" och
efteråt avlöste hyllningsrecensionerna varandra. Lovisas
uppföljande skiva släpps i maj 2013 och denna är i
kontrast till storstaden LA istället inspelad i Växjös
skogar. Till hjälp har Lovisa haft producenten Henrik
Alsér som även jobbat med bl.a. Robyn, The Hives
och Soundtrack of our lives och temat på plattan
är kontraster och komplexitet, med annat ord livet! Enkelheten är kvar, men mer erfarenhet har
gett inspiration till blues, country, folk och även
bossanova, soul och pop. Möten, förluster och
resor har också inspirerat Lovisa till den här skivan.
- Jag ser mycket fram emot att dela med mig av de nya
låtarna - både digitalt, men framför allt där jag speciellt
känner att jag hör hemma; live på scen, berättar hon.
(
forts. Peter Elmberg)
artister som spelade trummor, Kora (afrikansk
harpa) körsång och rap. Killen jag skrev låtarna
tillsammans med, Fode ”Papis” Bodian, kom sedan
till Sverige på arbetsvisum, så att vi kunde
genomföra en konsertturné i Sverige under 2011.
Samma höst flyttade han hit, så nu har vi skapat
bandet African Vibration. I somras spelade vi in
videon "Climate Change", med syftet att
uppmärksamma klimatfrågan. Till vår hjälp har vi
haft meteorologen Pär Holmgren, som skrivit lite
olika citat till videon för att påvisa utmaningen men även möjligheterna om vi börjar agera nu.
Peter Elmberg poängterar att det främst är
västvärlden som behöver ändra sin livsstil. Många i
Afrika lever ju betydligt mer klimatsmart redan,

Jag har framfört min musik på allt från fängelser
och caféer till festivaler och TED-talks.
Förutom i Sverige har Lovisa bott i Norge, Mexico,
Frankrike och Island och möten med olika kulturer
är något som inspirerar henne i låtskrivandet.
Hennes låtskrivande grundas dock i hennes
oförmåga att sluta skriva. Redan när hon var fyra år
gammal skrev och ritade hon en bok. Den handlade om en kaninfamilj som var ute på promenad och
kom hem igen. Inte världens mest spännande historia,
men vid den åldern är det inte alla som skriver böcker.
Hennes nuvarande historier blir istället tonsatta
och låtarna kan handla om allt från kärlek till
forsränning. Även om det är melankoliska
tongångar så är de fyllda med hopp. Livet är
underbart och man måste våga. Ett krossat hjärta
har man aldrig dött av, hur ont det än gör, men
enligt Lovisa har man aldrig riktigt levt om man
aldrig vågat älska!
Mer info: lovisastahl.com
men samtidigt blir konsekvenserna av en temperaturhöjning mer förödande i afrikanska än på våra
egna nordligare breddgrader. Det är fruktansvärt
orättvist såklart. Och Peter förstår den stora
besvikelse som klimatengagerade kan känna mot
regeringar och andra maktinstanser, men påpekar
vikten av att vara konstruktiv.
- Jag har en obändlig tro på att vi som individer
kan vända motgång till medgång. Det kan ibland
se ut som att inget händer och att förändringen tar
tid, men det kan vara svårt att hålla sig objektiv
gentemot en situation när man befinner sig mitt i
den, avslutar han.
Text: Anna Wagner
Läs mer: www.mundekulla.se

Maria Hintze

Vinnande val på Ekomarknaden
Ett klockrent vinnande val är att besöka smoothiebaren på Ekomarknaden som i år är sponsrad av
KRAV. Gör en egen smoothie av KRAV-märkta
frukter och bär och ta chansen att cykla ihop den
själv med hjälp av smoothiecyklarna! En smoothie
är ju så nyttig och med ekologiska ingredienser
bidrar man både till en renare natur och bättre
hälsa. En KRAV-märkt produkt är också garanterat
fri från användning av genmodifierade organismer
(GMO). Även om det dyker upp fler och fler
ekologiska produkter i butikerna så var inte rädd
för att användas din konsumentmakt - efterfråga
fler KRAV-produkter i din butik - så kan vi hjälpa
fler kunder att göra vinnande val och därmed
miljövänliga fotavtryck inför framtiden.
Träffa även InnoVentum på Ekomarknaden och
diskutera koldioxidneutrala småskaliga vindkraftverk, vindturbiner, laddstationer till elbilar,
carportar som utnyttjar hybridlösning av sol- och
vindkraft för att producera el m.m. Det bjuds
också på möjlighet till ekologisk shopping, bl.a.
säljs det ekologiska hampa- och bomullskläder från
Fiberfin och ekologiska produkter från Søbogaard.

En personlig bank
Dina önskemål och funderingar
är viktiga - även för oss. Berätta
vad du behöver så anpassar vi
våra lösningar efter dina behov.
Det förenklar både dina
bankaffärer och din
vardagsekonomi.
Välkommen till det lilla
bankkontoret med den stora
bankens resurser
- Handelsbanken Veberöd.

Handelsbanken
www.handelsbanken.se/veberöd

Det finns handgjorda smycken och hårdekorationer
gjorda med tekniken makramé av Kajsa och Jose,
som bott med indianerna i Amazonas och där lärt
sig denna gamla teknik. Söderslätts countryfestival
med en ekologisk inriktning finns också med på
festivalens ekomarknad.

Sångfågeln Maria Hintze uppträder igen! Den
dramatiska sopranen har hunnit med att sjunga
pop, techno, musikal och dansband, innan hon
via sångstudier i Stockholm 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 solokonserter. Och så har hon
uppträtt inför självaste kungen och drottningen! På
scen kommer Maria att framföra operaarior och
några romanser och ett lagom långt program skulle
kunna omfatta örhängen från Mozart, Bellini,
Puccini och Grieg. Den enda musikern att
ackompanjera Marias mäktiga stämma är etablerade pianisten Annika Bjelk Wahlberg, så det blir
ganska avskalat, berättar Maria Hintze:

Du får mer
www.krav.se

www.fiberfin.se

SØBOGAARD

Fibere Fin
Färgglada
ekologiska kläder!

SØBOGAARD
Saft och marmelad
www.snn.dk

- Det händer något väldigt spännande med bara
nakna röster och ett piano, det händer något helt
nytt utan ytterligare hjälpmedel, menar hon.

Axel Sondén och Flyttfåglarna
Axel Sondéns liv som artist hade sin början i
Västervik. Därefter har han på krokiga vägar
via Jönköping och Botswana hittat tillbaka till
sin hemstad Göteborg igen, där han nu fäst sina
låtar på debutskivan "På Gatan Nedanför".
Axel är en visartist med ett brett register. Texterna
flyter fram med ett intensivt egensinnigt gitarrspel
och bjuder på historier från bl.a. Göteborgs
parkbänkar, Botswanas caféer och 1700-talets
Stockholm. Med sig på Mossagårdsfestivalen har
han delar av folkpopkonstellationen Flyttfåglarna.
Mer info: axelsonden.weebly.com

Felix Illi
Felix Illi inspireras av Winnerbäck,
Thåström, Kent, Daniel Adams-Ray, Oskar
Linnros och han skapar medryckande musik med
folkligt rock-sound och känsloladdande texter.
Med inspiration från de mest lugna ballader och
glädjen från pop-rocken får Felix fram ett folkligt
rock-sound! Hans ödmjuka och trevliga framtoning
får dig att både le och tänka efter! Missa inte Felix
Illi på festivalen!
Läsmera: facebook.com/FelixIlli

Mossagården i miljövänligt rally!

Den lilla Skogsmöllebäckens framfart!

Men i vårt jordbruksdominerade landskap har
vatten byggts bort i syfte att få högre avkastning
på åkern. I stora drag kanske så mycket som 80%
av våra olika vattenmiljöer har försvunnit och få
om ens något vatten har undgått påverkan. Bäckar
har kulverterats eller grävts ner i djupa diken.
Flertalet våtmarker är sedan länge utdikade och
omvandlade till åkermark. Sjöar har sänkts och
vattendrag har dämts, dikats och rätats. Detta har
påverkat miljön, fisket och inte minst den
biologiska mångfalden negativt. Därför finns det
ett stort behov av att restaurera Skånes
vattenmiljöer. Det är nödvändigt för att rädda
värdefulla arter och miljöer för framtiden samt för
att förbättra människors tillgång till fiske och
annan rekreation.
Idag finns det många olika vattenvårdsprojekt och
företag som arbetar med vattenfrågorna på en
professionell nivå. Ett av dem är Naturcentrum AB
som sedan 1987 arbetat med naturvård och miljö-

Vid ängstältets grill eller i Mossabaren kan man
ofta stöta på Christer Ohlsson, men i det ekologiska grönsaksföretaget Mossagården Eko AB har
Christer andra roller. Förutom att odling, djur
och veckolådsplanering är han bilparksansvarig.

information. Det finns också miljökvalitetsmålet
”Levande sjöar och vattendrag”, där restaureringsinsatserna sker i samverkan mellan länsstyrelsen,
kommuner, markägare och intresseorganisationer. I
samverkan har Naturcentrum och Mossagården
arbetat fram en projektidé med anknytning till lilla
Skogsmöllebäcken.

Detta uppdrag tar Christer på allvar och arbetar för
att Mossagården ska ligga i framkant med så miljövänliga grönsaksleveranser som möjligt. Som en av de
första kunderna sedan de lanserades köptes det 2009
in fyra biogasdrivna Mercedes Sprinter med 17 m3
lastutrymme. Fordonsparken byttes "på ett bräde"
från dieselfordon till biogasdrivna.

Mossagården planerar att anlägga ett flertal
våtmarker längs med Skogmöllebäcken och våtmarkerna kommer att rena bäckvattnet från
gödningsämnen men också bli en värdefull miljö
för insekts- och fågellivet. Totalt kommer våtmarksytan uppgå till nästan fyra hektar och om man
besöker området kommer man att kunna spana på
djurlivet från olika gömslen och fågeltorn.

- Jag tycker att det fungerat bra sedan man kommit
in i det. I början var vi lite osäkra på vart vi skulle
tanka och det hände att man fick använda bensintanken kortare sträckor. Men vi kom snabbt in i det
och man lärde sig vart tankställena låg i sina
leverans-rundor och de senaste två åren har jag
bara kört på gas. Jag har bara positivt att säga om
bytet från diesel till gasdrift, säger Christer.

På Mossagården har bäckvattnet historiskt
utnyttjats för att gödsla grödor för på markerna
finns det nämligen rester av en så kallad ängavattning. Långt innan man i den konventionella
odlingen började använda handelsgödsel så visste
man att det fanns gödningsämnen i bäckvattnet.
Genom att leda ut vatten på åkermark eller
ängsmark så fick jorden en gödselgiva som bidrog
till en bättre skörd, helt naturligt, samtidigt som
bäckvattnet blev renare. Våtmarkerna som nu
planeras är delvis en restaurering av detta
ängavattningssystem.

Det har gått fyra år sedan transportbilarna köptes
in och på Mossagården tycker man att det är dags
att prova något nytt. När företaget körde med
dieseldrivna bilar användes modellen Fiat Ducato
och denna passar Mossagårdens verksamhet bra.
Den är relativt billig i inköp, bränslesnål och så kan
man lasta två EUR pallar i bedd, vilket gör att den
lastningseffektiv och man därmed kan köpa en
modell med mindre lastningsutrymme.

I tre av fyra av årets naturvandringar guidar dig
Jens Morin och John Persson från Naturcentrum
genom Mossagårdens unika natur och de kan
också berätta mer om vattenvårdsprojektet och du
är välkommen med alla dina frågor!

- Vi har länge väntat på att Fiat Ducato skulle lanseras i gas på den svenska marknaden men det verkade
dröja. Fast den finns sedan länge bl.a. på den italienska och tyska marknaden så vi valde då att köpa en
Ducato gas direkt från Tyskland, berättar Christer.
Men inte nog med det, Fiat Ducato finns nämligen
numera även i elbil! Körsträckan blir förstås kort,
bilen kan köras ca 12-14 mil per leveransrunda och
snabbladdningsplatserna är få, även om det finns
relativt gott om laddställen som tar 4-6 timmar.

Foto: Mads Fredrik

Sverige har en särställning inom EU med en
mycket stor mängd sjöar, vattendrag och kustvatten. Vi har västkustens salta hav, Östersjöns bräckta vatten med sina alldeles egna
förhållanden, fjällsjöar, älvar och mängder av
åar och bäckar och inte att förglömma – vårt
fina grundvatten. Mitt i det stora perspektivet finner man lilla Mossagården i Veberöd
och Skogsmöllebäcken som flyter här igenom.
Skogsmöllebäcken slingrar sig genom Mossagårdens marker med omnejd för att mynna ut
i Klingavallsån, som i sin tur mynnar ut i
Kävlingeån och slutligen i Östersjön.

- Jag har alltid varit på jakt efter en elbil. Men ofta
har de varit för små för vår verksamhet. Inte
förrän nu har vi hittat en större modell, med
denna bilen kan man lasta två, tre pallar. Jag är ju
lite orolig för att man inte kan köra så långt mellan
laddningarna, men jag hoppas att vi kan planera
våra rundor så att bilen kommer väl till användning. Elbilen kommer att rulla i Lund och Malmö

främst, de städerna ligger ju närmast gården. Men
även till småleveranser och ärenden är den ju bra,
menar Christer.
Elbilens absoluta fördel är att det inte blir några
avgaser vid körning. Sedan kan man ladda den
med el från vatten- och vindkraft och då blir det
minimal miljöpåverkan vid användning.
- Den stora drömmen är att Mossagården ska bli
självförsörjande på el bl.a. med hjälp av sol- och
vindkraft. Så vi kan ladda bilen med egenproducerad el från gården. Eller så får vi sätta upp en
stor generator som drivs med pedalkraft, så får vi
vara många som cyklar för att ladda bilen, skrattar
Christer. Tja, varför inte?
Med den nya elbilen planerar Mossagården att
vara med i Öresund Electric Car Rally den 1-2 juni
runt Öresund. OECR är en tvådagarstävling för
elbilar och hybrider, världens största genom två
länder. Bakom ratten kommer självklart Christer
sitta och ratta Mossagården in i framtiden!
Läs mer: oecr.org/rally

Något för alla..!

Biljetter / Öppet

Sagoskogen
Välkommen in i Sagoskogen! Jätteträd och evighetsekar förgyller denna trollska skog, som pryds
både med skogskonstverk och sagoberättande féer.
Djur på festivalen
Under festivalen finns det möjlighet att hälsa på
våra genbanksklassade djur! Vi har göingegetter,
värmländska skogsfår, linderödsgrisar, myskankor,
minigrisar, hönor och andra klappvänliga djur.
Islandshästridning
Valleröds Hästar bjuder på islandshästridning fresön kl. 13-17. Annars anordnar de ridturer i de natursköna omgivningarna kring Sövdesjön på deras
välutbildade islandshästar. Läs mer på vallerod.se.
Stick och virkstuga
Lär dig sticka och virka! Prova på med hjälp av
instruktör och lär dig mer om ekologiska tygalster.
Biospa
Njut av biospa under festivalen! Platsen är inne på
Mossagården med ingång från innergården. Välj
mellan olika typer av massage och kroppsbehandlingar. Välkommen att boka tid på plats.
Linbana
Kom till Mossagårdsfestivalen och testa linbanan!
Prova på något nytt och spännande!
Konstutställning
Hanna-Metta Olson ställer ut tavlor målade i
olja och egenproducerad ekologisk äggoljetempera. Hanna-Metta har även målat årets festivalansikte.
Peter Wahlbeck ställer ut små och stora verk från
sitt galleri Wahlbecks livs i Halmstad.

Ekomat i massor!
Ängskocken bjuder på härlig, rolig, lekfull och
nyttig mat för stora och små som delvis baseras på
ogräs, blommor, frukt och grönt. Endast fantasin
sätter gränser! I år erbjuds också raw food på
menyn. Slappa i gräset i Trädgårdscaféet och njut
av Mossagårdens morotskaka, himmelsk chokladkaka eller cykla med gott samvete fram din egen
nyttiga hälsosmoothie i Smoothiebaren. Missa
inte de mumsiga dinkelvåfflorna och släck törsten i
Mossabaren med fullständiga rättigheter. Det
finns också ekologisk kulglass, Sia Glass, i många
olika smaker. Att maten är ekologisk är självklart,
men engångsartiklarna är också nedbrytbara! Med
ölglas av stärkelse, tallrikar av träslipsmassa och
bestick av trä, blir avfallet kompostjord i nästa års
odlingar!

Ju tidigare man köper sin biljett desto billigare
blirdet. Biljetterna säljs i en pristrappa. Håller man
sig framme och köper sin biljett tidigt får man som
mest nästan halva priset i rabatt jämfört med priset
i entrén. En endagsbiljett i april kostar 180 kr, ett
festivalpass 300 kr, en familjebiljett 500 kr och ett
familjepass 800 kr.
Gratis inträde för barn t.o.m. 12 år.

Hitta hit...
Lönsboda

Örkelljunga

Broby

Hässleholm

Klippan

Kristianstad
Helsingborg
Höör

Filmvisning
Intill spa’et finns filmrummet! Under hela
festivalen visas filmer, som ger oss inspiration och
leder till eftertanke. Filmtider finns i programmet.

Landskrona

Eslöv

Malmö

Hörby

Staffanstorp

Sjöbo

Tomelilla
Svedala

Simrishamn

Skurup
Ystad

Trelleborg

Spel & Lekar
Det bjuds på ett roligt lekprogram som underhåller
och lär! Bl.a. kan man prova utmana sina kompisar
i jätteluffarschack eller hoppa i hopptornet.
Naturvandringar
Mossagården ligger intill ett naturreservat och har
många olika biotoper i sina omgivningar: rik
lövblandskog, myllrande vattendrag, fuktängar och
tallskog. Naturvandringarna erbjuds varje dag vid
utvalda klockslag, tiderna finner ni i programmet.
Föreläsningar & Workshops
Lär dig mer om t.ex. trädbeskärning, capoeira,
parakrobatik, dockverkstad, återvinningspyssel.
Tommy Svensson föreläser om bl.a. vitaminer och
matfusk samt guidar en rundvandring om
medicinalväxter.

Öppettider: Fredag (14/6) 13-03,
lördag (15/6) 11-03, söndag (16/6) 11-24

Kollektivt: Åk med Skånetrafiken och hoppa av
vid hållplats 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 Mossagården på
ca 15 min. gångavstånd (finns skyltning). Det går
förstås även att gå från Försköningen, men det är
aningen längre. www.skanetrafiken.se
Hästtaxin körs med häst och vagn i skytteltrafik
från hållplats Försköningen kl. 13-20 på fredag
och 11-20 lördag-söndag.
Hästtaxin är gratis!

Lund

Måla på en stor vägg!
Ekograffiti är en omtyckt aktivitet, där barnen får
en egen hel vägg att måla på. På festivalen
används ekologisk nedbrytbar färg från Auro.

Familjebiljetter gäller för två vuxna och upp till
tre barn som inte är äldre än sjutton år. Dessa
måste lösas in mot armband i entrén i “samlad
trupp”.

Mossagården ligger i Veberöd drygt 3 mil från
Malmö och ca 2 mil från Lund längs väg 11 mellan
Dalby och Sjöbo.

Båstad

Ängelholm

Biljetter kan köpas i butiken Morot & Annat i
Malmö, Mossagårdens gårdsbutik (öppet fre,
lör) samt på hemsidan: mossagardsfestivalen.se

Camping
Går bussarna inte som du vill eller vill du inte
missa ditt favoritband? Ingen fara! Vi har en gratis
camping för festivalgäster. Det finns toa, vatten
och dusch i anslutning till campingen.

Med bil, sväng av väg 11 vid skylt "Mossagården",
den mellersta infarten (Truckvägen) till Veberöd.
Vid T-kors tag vänster och följ skyltningen till oss!
Gratis parkering!
GPS: N 55° 38.360' E 13° 30.764'

Campingen ligger i anslutning till parkeringen och
det finns en värd som tar emot er och visar. Precis
som förra året serveras det frukost till campinggäster i det lilla korsvirkeshuset “Arthurs hörna”.
Smarrig ekofrukost till ett vettigt pris!

Mossagårdsfestivalen samarbetar med

