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Miljöengagerade Dotter förgyller Mossagårdsfestivalen!
Nu har det blivit klart att artisten Dotter kommer att gästa årets Mossagårdsfestival den 28-30
augusti! Dotter är kanske mest känd från årets Melodifestival, där hon lyckades knipa andraplatsen
med sin Bulletproof, men hennes miljöengagemang gör henne också till en perfekt avslutningsartist
på årets ekofestival!
Singer-songwritern Johanna Jansson började skapa musik under namnet Dotter redan 2014. Hennes sound
kan beskrivas som en korsning mellan Abba och Lana Del Rey, samtidigt som hon både fångar andan från
sena 60-talet och samtida akter som Florence + The Machine. Hennes debutsingel blev My Flower och fyra år
senare stod hon på Melodifestivalens scen för första gången med låten Cry. 2020 var hon tillbaka med låten
Bulletproof, med vilket hon nästan gick hela vägen - en enda poäng skilde mellan henne och vinnaren!
Artistnamnet Dotter är inspirerat av att Johanna ser sig som en ”dotter till moder jord”. Hennes starka
engagemang för natur, djur och miljö lyser igenom i allt hon gör, vilket gör henne till en perfekt
avslutningsartist på årets Mossagårdsfestival. Dotter är en vegan som kämpar för djurens rättigheter och
hennes miljöengagemang går inte att ta miste på:
-

Vare sig du är människa, djur eller blomma, så är du viktig för jorden - varenda sekund av ditt liv.
Och när vi dör, återgår vi till jorden, sammanfattar Johanna på sin hemsida.

Ytterligare nya bandsläpp till årets Mossagårdsfestival innefattar Atajo - en artist som blandar reggae, cumbia,
salsa rock och blues, Mauv - ett ungt skramligt nytillskott på Malmös indiehimmel, Majorelle Blue, som
blandar 90-talets alternativrock och lo-fi, samt Nawa, en grupp som spelar gammal arabisk-andalusisk
muwashahat musik som präglas av orientaliska skalor och udda, transliknande rytmer. Tidigare klara artister i
Mossagårdfestivalens program är Ebbot Lundberg & Tentakel, Nicolai Dunger, Julia Frej, Magnus
Rosén, Johanna Kalliokuljo, Maria Anderberg & The Hillbilly Misfits, Miranda Murre Eriksson,
Broder Jord m.fl.. Läs mer om artisterna på hemsidan: ekofestivalen.se!
_______________________________

Mossagården – en kort presentation
Mossagården i Veberöd är en kringbyggd skånelänga byggd år 1811, men Mossagården är också ett företag där navet i
verksamheten kretsar kring ekologisk odling. De ekologiska odlingarna förenas med ekologisk e-handel, prenumeration
på grönsakslådor, genbanksklassade djur, gårdsbutik- och trädgårdscafé, samt Mossagårdsfestivalen, en årlig ekologisk
musik- och upplevelsefestival för hela familjen. Mossagårdsfestivalen har lett till att fler kulturella inslag planeras på
gården i ett led av kultur möter natur på Mossagården. www.mossagarden.se, www.mossagardsfestivalen.se.
Pressbilder Mossagården 1: http://www.mossagardsfestivalen.se/Festivalen_Pressbilder.html
Pressbilder Mossagården 2: http://www.mossagarden.se/index.php?id=254396
Länk till årets affisch: http://www.mossagardsfestivalen.se/MGF_Pressbilder_festivalen/MGF%202020%20%20affisch%20A3.pdf
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