
MATFESTIVALEN30-årsjubileum

30-31 augusti Skövde

30 år är en lång tid och lång är även listan över artister som stått på Matfestivalens scen genom tiderna. 
Eftersom festivalen fyller 30 i år blir det därför en hel del kära återseenden med folkkära artister som 
besökt oss genom åren. 

PLATS PÅ SCEN...

FREDAG 19.30

SHOWKANALEN 
Showkanalen beskrivs bäst som en säker artistgrupp som 
vågar ge järnet och bjuda på det bästa i musikväg.
Under senare år med hits från Frank Sinatra, via ABBA till 
schlagers och fartfyllda rockklassiker har Showkanalen 
turnerat i hela norden. De har dessutom kompat kända 
artister som Magnus Carlsson, Jessica Andersson, Michael 
Rickfors, Bröderna Rongedal, Linda Bengtzing, Tommy 
Nilsson och Uno Svenningsson med flera. 
Var beredda på show och mycket bra livemusik kanske en 
och annan allsång i olika genrer, när detta rutinerade band 
äntrar.

FREDAG 21.00

MAGNUS CARLSSON
Magnus Carlsson känner vi sedan tidigare som 
förgrundsfigur i Barbados, sångare i Alcazar och på senare 
år även som programledare, musikalartist och genom 
flera framgångsrika bidrag i Melodifestivalen. Han har 
en omfattande katalog av hits som spänner från ”Kom 
Hem” och ”Se Mig” via ”This is The World We Live in” till 
”Live Forever” och ”Möt mig i Gamla Stan” bara för att 
nämna några få. Med närmare 40 guld,- och platinaskivor, 
tre Grammisar och en mängd andra prestigefyllda 
utmärkelser har han etablerat sig som en av Sveriges mest 
folkkära artister. 

FREDAG 22.30

REMIND
Göteborgsbaserade coverbandet Remind är landets 
främsta 80-talsband. I över ett decennium har de rest runt 
i Skandinavien och väckt minnen till liv hos tusentals 
människor. Madonna, Eurythmics, Pet shop boys, Modern 
Talking och många fler finns i reportoaren.

FREDAG 18.45
BROWSING COLLECTION
Med sin punkiga och metalinfluerade trallrock bjuder 
de på en energisk liveshow som inte lämnar någon 
utan svett, nackspärr eller söndervrålad strupe. Denna 
Skövdekvartett har spelat på Sweden Rock, Peace & 
Love, Putte i Parken m.m. och turnerat i Sydkorea och 
Europa. Nu aktuella med albumet “Don’t Want To Dance” 
som hyllats världen över och är redan igång med nästa 
inspelningen.

KONFERENCIER

JOHANNA BEIJBOM
Konferencier för Matfestivalen är ingen mindre än glada 
och härliga Skövdesångerskan Johanna Beijbom som 
även medverkat i årets diggilooturné! Hon guidar dig 
genom scenprogrammet och du kommer även att få 
höra henne sjunga bland annat med Lasse Holm och 
Showkanalen.

FREDAG 15.15

DELIGHT
Bandmedlemmarna har gått på gymnasiet tillsammans 
och består av sångerskorna Irma Lundberg och Erika 
Johansson, gitarristerna Simon Mellring och Gustav 
Ytterberg, pianisten Johanna Johansson, basisten Eksil 
Fägerblad och Vilgot Milton bakom trummor. Med sina 
olika egenskaper och erfarenheter satsar de nu allt på 
musiken.

FREDAG 17.00

MOCKINGBIRD 
HILLLBILLIES
Mockingbird Hillbillies från “Billingehill” levererar 
country och bluegrassinspirerad musik med känsla på 
instrumenten ståbas, cajon, fiol, gitarr, bastrumma, 
elgitarr, banjo, mandolin, munspel, dobro, tvättbräda och 
dragspel. Vi inspireras av det genuina i vårt instrumentval 
och musikskapande. Inspiration hämtas ofta från musiker 
och artister som verkade på 60 och 70-talet.

FREDAG 17.45

GLORIA STORY
Skövdes gladaste rockhjältar The Gloria Story återförenar 
sin originallineup för att fira 10 år som band i samband 
med Matfestivalens 30års-jubileum. 
Gruppens originalmedlemmar har inte stått på scenen 
tillsammans sedan Sweden Rock Festival 2012. Sedan 
dess har The Gloria Story turnerat Europa runt och 
släppt listtoppande album med olika nya medlemmar på 
nyckelpositioner i bandet.

LÖRDAG 12.15

DISA
DISA är artist/låtskrivaren som spelar indie-pop med 
refränger som sätter sig. På bas och sång frontar hon 
melodiösa och medryckande låtar tillsammans med band. 
Efter att ha frontat i bandet Pretty Princess släppte hon 
våren 2018 sin första singel. Sedan dess har hon spelat på 
Törebodafestivalen, förband till Uno Svenningsson m.m.

LÖRDAG 15.00

THEOZ
Med appen Musical.ly (numera TikTok) hittade Theoz sin 
digitala dansscen. Över 2,5 miljoner fans följer honom.  
Hitsingeln ”Het” är den mest sedda musikvideon på 
YouTube i Sverige och har nu närmare 9 miljoner visningar. 
Nu tar han språnget över till de fysiska scenerna och blir 
artist. 

LÖRDAG 17.45
DET ÄR ÖVER NU! 
(EN GYLLENE TRIBUT)
Moderna Tider är Sveriges GYLLENE TIDER show no.1 
Året om turnerar man land och rike runt, på såväl stora 
stadsfestivaler som mindre nattklubbar, och för stolt 
GYLLENE TIDER arvet vidare till en ny publik.

LÖRDAG 19.30

LASSE HOLM
En underhållande och energifylld show med låtskrivaren, 
programledaren & artisten Lasse Holm med de odödliga 
hitsen featuring Johanna Beijbom & Michael Bäck Band”
E de det här du kallar kärlek, Cannelloni Maccaroni, 
Främling, Inget stoppar oss nu, Eloise och många fler...

LÖRDAG 22.30

SCOTTS
Bandet Scotts har funnits i snart 25 år men hade sitt stora 
genomslag i Dansbandskampen 2008 och Melodifestivalen 
2009 med låten ”Jag tror på oss” som tog sig till Andra 
chansen. Efter dessa framgångar har åtskilliga tv-program 
avverkats. Scotts debutplatta såldes i 60.000 exemplar 
i norden, därefter samlingsplattor i samarbete med 
expressen som sålt i 130.000 ex, näst bäst efter Lasse 
Stefanz. 

LÖRDAG 13.00

GÖTEBORGSOPERAN, 
REVYMAKARNA OCH 
SCENPRODUKTION
Följ med på en musikalisk och färgstark resa när 
GöteborgsOperan, Revymakarna och Scenproduktion 
bjuder på smakprov från höstens program. 

LÖRDAG 17.00 

SEASONS OF FALL
Season of Fall grundades 2015 av Rickard och Simon. 
De träffades på musikgymnasium i Skara och har sen 
dess hängt ihop och verkat i en rad genres, bland annat i 
dansbandet Zekes. 
Genren de verkar inom beskrivs bäst som Folk Rock/
Folk pop med influenser från band så som, The Eagles, 
Fleetwood Mac, Thin Lizzy m.m.

LÖRDAG 19.00

LASSE BERGHAGEN
Få artister i Sverige har en så gedigen bakgrund i 
underhållningsvärlden som Lasse Berghagen. Med en över 
femtio år lång karriär stadigt i ryggen är han en av våra 
mest älskade och folkkära artister. Show, cabaret, teater, 
musikal, TV, radio och drygt 250 egna kompositioner är 
beviset på Lasses kreativitet.

LÖRDAG 21.00

JESSICA ANDERSSON
Jessica Andersson har medverkat i melodifestivalen 
7 gånger och vunnit en av dessa med duon ”Fame” 
tillsammans med Magnus Bäcklund. Jessica har även 
legat 98 veckor i sträck på Svensktoppen med låten I 
did It For Love, som även blev utsedd till årets låt 2010. 
Samt medverkat i sommarturnén Diggiloo i hela 14 av 
16 säsonger och varit programledare för Ensam mamma 
söker (TV3) i två säsonger.


