
NINA SÖDERQUIST

Nina Söderquist är en bred artist med rötter i 
rocken, men som uppträder med såväl visor 
som musikallåtar. Nina fick sitt genombrott 
i tv-serien West End Star som hon vann. 
Första priset var en av huvudrollerna på West 
End i Monthy Phytons Spamalot. Hon har 
sedan bland annat medverkat i produktioner 
som ”Rhapsody In Rock”, ”Stjärnklart”, ”On 
Stage”, ”Champions of Rock” och Björn Skifs 
kritikerrosade nöjesinstitution ”Badrock”.

LÖRDAG 20:30

En härlig blandning av pop, rock och 
country som väntar på dig i Kyrkparken. 

VI ÄNTRAR SCENEN!

stage
LIVE PÅ KULTHURHUSTORGET! 

FREDAG 31 AUGUSTI

LÖRDAG 1 SEPTEMBER

15:00 FRIDA, EMMY OCH MATILDA

18:00 U2 TRIBUTE

15:40 MEMORY LANE

19:30 MOA BLÜCHER BAND

16:35 THE PARITY COMPLEX
17:25 BJÖRN TENGMAN
18:15 SLAVERIET

KONFERENCIER
ALICE SVENSSON
Konferencier för Matfestivalen är ingen mindre än glada 
och härliga idoltvåan Alice Svensson! Hon guidar dig 
genom scenprogrammet och kommer även göra ett mindre 
framträdande under lördagskvällen. 

ULF NILSSON & LINDA VARG
FREDAG 19:00
Denna urcoola duo får du bara inte missa! Han, med sin härligt 
rockiga röst som blandar soul och blues. Hon, vars musik låter 
som en cool blandning mellan No doubt, Pink och Anouk. Ulf 
knockade den svenska publiken när han 2012 vann The Voice. Efter 
det har han bland annat turnerat med Rix FM och gjort ett flertal 
akustiska spelningar. Linda Varg startade sin karriär i popgruppen 
Supernatural som bildades genom tv-programmet Popstars. Hennes 
debutalbum ”Welcome to Bangville” debuterade på #1 under iTunes 
rock-kategori. Hon är tjejen som utstrålar karisma och energi när 
hon står på scen. Tillsammans tar de publiken med storm!

AXEL SCHYLSTRÖM
FREDAG 20:15
Han är artisten som fick sitt stora genombrott när 
han slutade på en fjärde plats i Idol 2015. Hans 
sylvassa röst tillsammans med hans fantastiska 
historia gick rakt ut genom tv-rutan och borrade 
kärlekshål i tittarnas hjärtan, då han några år 
tidigare råkade ut för en olycka som brännskadade 
honom svårt och nästan tog hans liv. Efter succén i 
Idol har framgångarna stått som spön i backen med 
bland annat deltagande i  Melodifestivalen och den 
egna efterfrågade föreläsningsshowen BRÄND. 

MARTIN ALMGREN
FREDAG 21:00
Året var 2015 och Martin stod till sist på 
Globens scen som vinnare av Idol 2015.
Sedan vinsten har han spelat land och rike runt och 
blivit en folkkär artist med flertalet stora låtar och 
miljontals streams på Spotify. I våras deltog han 
i Melodifestivalen där han tog sig till finalen och 
slutade på en 8:e plats med låten ”A Bitter Lullaby”. 

ZION BAND

Den här killen är en 
multiinstrumentalist, sångare, 
producent och låtskrivare. Han har 
jämförts med bland andra Kurt Cobain, 
Bob Marley och Sting och har ett brett 
sångregister och ett gitarrspel som ger 
ett unikt sound på låtarna. 2015 kom 
Simon Zion trea i Idol. 

FREDAG 21:45

CARCAMO
FREDAG 23:00
CARCAMO, musikfenomenet som 
ständigt jämförs med artister som 
Hoffmaestro, Movits, Timbuktu och 
Damn. Sångaren, rapparen och 
låtskrivaren Gabriel Carcamo är alltid 
uppbackad av professionella musiker, 
producenter och låtskrivare. Tillsammans 
med sitt sammansatta åttamannaband 
skapar Gabriel (CARCAMO) magi på scen. 
De hookiga slingorna på saxofon och 
elgitarr tillsammans med den grooviga 
musiken får alltid publiken att dansa.

ALLGOTT & VILLGOTT
LÖRDAG 15:00
Allgott & Villgott kommer till Skövde med sin 
barnshow fullproppad med sång- och danslekar för 
barnens lek och rörelsebehov. Sångerna är roliga och 
självinstruerande och passar barn i alla åldrar. Det 
blir många skratt och glada tjut när det blir dags för 
sångjympa och hepp & pepp!

HELENA LILLBERG

Helena Lillberg har under sin karriär hunnit med allt från 
uppdrag på ”Wallmans salonger” till att turnera på europas 
festival- och clubscener som leadsångerska i gruppen ”Le 
Kid”. Du har också sett och hört henne som artist i bl.a 
melodifestivalen och hon är en välanlitad körsångerska till 
artister som Orup, Agnes, Malena Ernman, Jenny Berggren 
m.fl. Musikaliskt trivs Helena som bäst då hon fritt får röra 
sig mellan kontrasterna av det storslagna och det avskalade, 
intima.

LÖRDAG 19:00

SIMON ANDERSSON
LÖRDAG 21:15
Att bli den första svenska artisten någonsin att 
vinna pris i USA för ”årets bästa countrylåt” är 
bara en av många prestationer Simon kan bocka 
av på sin lista. Kort efter att hans andra singel 
släpptes i USA var Simon en av få toppartister 
som valdes ut att vara en del av CMA Music 
Festival i Nashville. Festivalen var slutsåld sju 
månader i förväg och Simon träffade fans från 
hela världen. Oavsett om han är i Sverige, USA 
eller någonstans däremellan kan du vara säker 
på att Simon står på scen och ger allt han har.

Hon blev ett med svenska folket när 
hon 2004, som en rödhårig yrhätta 
med en magisk sångröst, damp ner i 
Melodifestivalen, och via andra chansen 
studsade in i finalen i Globen där hon 
omfamnades av både publik och jury 
vilket resulterade i en fantastisk 2:a plats 
med låten ”Min Kärlek”. Därefter har 
det blivit många fler Melodifestivaler, 
turnéer i alla möjliga format, medverkan 
i olika tv-program, samt massor av 
liveframträdanden runt om i vårt avlånga 
land. Så förbered er på en härlig kväll 
med massor av musik, varm gemenskap 
och en stor portion humor!

SHIRLEY CLAMP
LÖRDAG 22:15

Tänk dig en fullsatt bar i Nashville där stämningen är på topp! 
På scenen äger ett gäng musiker och redan vid första strofen hör man att 
detta kommer bli helt fantastisk! Sångaren på scenen, Simon Andersson, 
förmedlar både närvaro, energi och musikalitet. En musikupplevelse 
som andas äkta amerikansk sydstats-rock och totalt slår hål i taket.

STARS & STRIPES
LÖRDAG 23:00

GÖTEBORGSOPERAN, 
REVYMAKARNA OCH 
INSIGHT DANCE
LÖRDAG 13:30
Följ med på en musikalisk och färgstark resa när 
GöteborgsOperan, Revymakarna och Insight Dance 
bjuder på smakprov från höstens program. 


