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Härlig musikkavalkad på årets Mossagårdsfestival!
Nu är bokningarna klara inför årets Mossagårdsfestival, som tar plats 14-16 juni. Och
vilken genrefest det ser ut att bli! Precis som vanligt presenteras en kavalkad av ny,
spännande musik på den gröna gården i Veberöd.
ShitKid, aka Åsa Söderqvist, har på bara två år hunnit bli en av Sveriges mest omtalade nya
artister. Under den här tiden har soloakten även hunnit växa till en duo - förstärkt av Lina
Molarin Ericsson från Matriarkatet. Nya albumet Detention har precis släppts. Västerbron
beskrivs som “Stockholmskt skrammel på skånska” och har varit hyllade i många år. 2016 blev de
“Årets Svenska Rock” i GAFFA Awards. Jelly Crystal har nyligen blivit uppmärksammade i PSL
för sin crooner-doftande “Beverly Hills” som spås bli en sommardänga. Även Sam Florian,
aktuell med albumet Youth, har fått mycket internationell uppmärksamhet nyligen – speciellt kring
bandets merchandise i form av en t-shirt med texten "Sam Florian Sucks!"
Fler hypade band är med på ekofestivalen, som av både Hymn och Blackbird Artists utnämnts till
"Sveriges mysigaste festival". Bland andra namn i återfinns Babian, Christoffer Lundquist,
Raindear, Naomi Wiehe, Sista Bossen, Oxen, Hedda Hatar, Härvan, Vet Hut, Nude Party
och New Dime Collectors. Babian har gjort en låt som heter "Skitungar", som man kanske kan
översätta till ShitKid(s) och Agusa har i sin tur gjort en låt som heter Sorgenfri:
-

Man kan tro att vi gjort bokningar genom associering, då alla dessa fyra band är med, men vår
vision är bara att erbjuda den musik som vi finner mest excellent just nu, berättar festivalgeneral
Ebba-Maria Olson som i år bokat tillsammans med Paul Håkansson.

Nytt för i år är att festivalen samarbetar med Skånsk Live, en ideell förening som har som syfte
att samla, utveckla och ekonomiskt stötta live-arrangörer av pop i Skåne och bidra till en ökad
mångfald i konsertutbudet:
-

Skånsk Live arbetar med att stärka live-arrangörer av popmusik i regionen och
Mossagårdsfestivalen är ett väldigt bra exempel på en arrangör som sprider högkvalitativ pop
utanför storstäderna. Vi är mycket glada att få vara en liten del av deras festival, berättar Måns
Katsler på Skånsk Live.

Mossagårdsfestivalen är en ekologisk musik- och upplevelsefestival för hela familjen, mitt i
naturen, och där både barn och vuxna kan hitta aktiviteter som lockar.
________________________________
Mossagårdsfestivalen – en kort presentation
Mossagårdsfestivalen startade 2008 och är en gränsöverskridande festival som hyllar de ekologiska värdena
under tre dagar. Förutom musikartister finns många programpunkter som fartfyllda barnshower,
ekomarknad, filmvisningar, biospa och naturvandringar, ponnyridning, återvinningspyssel, akrobatik,
klappvänliga djur och mycket mer. Festivalens största samarbetspartner är Folkuniversitetet i Lund.
Info/Program: www.mossagardsfestivalen.se/Program.html
Pressbilder: www.mossagardsfestivalen.se/Press.html
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