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Musikföreningen S.M.U.R.F. presenterar The Poodles, Bonafide, Spootlajtz,
Skai m.fl. på SommarRock Svedala 2018.
Det är med mycket glädje vi nu kan presentera fler artister till sommarens festival.

Sedan tidigare är Samir & Viktor, Hasse Andersson, Perikles, Markoolio, VA ROCKS, Anna Hertzman, Danne
Stråhed och Diamantorkestern klara.

The Poodles - Den svenska rockgruppen The Poodles gör äntligen comeback på
SommarRock Svedala med sitt nysläppta album ”Prisma”. The Poodles har medverkat
i Melodifestivalen två gånger med låtarna ”Night of passion” och ”Line of fire”.
Bandet har nyligen kommit hem från en turné i Japan och nu bjuder dom publiken på
en minnesvärd spelning på SommarRock Svedala.
Bonafide - Det hårt turnerande svenska bandet Bonafide firade under 2017 sitt 10års-jubileum som band. I februari släpptes deras senaste album ”Flames” som följer
upp det två år gamla albumet ”Denim Devils”. I år får vi återigen se Bonafide hos oss
på SommarRock Svedala, det vill ni inte missa!
Spootlajtz – Spootlajtz gör det igen! Efter två slutsålda Kal P Dal kvällar i mars 2016
och total succé så äntrar pågarna från Svedala återigen scenen. Missa inte en timme
med fullt ös till Kalles ära!
Skai - Med rötterna i Svedala och en släng ifrån England bjuder cover-bandet Skai sin
publik på en härlig blandning av låtar. År 2004 började Skai som ett projekt i
samarbete med Club Pub i Svedala för att samla in pengar till hjälpen efter tsunamin.
Efter det samlades grunden av projektet som idag spelar på både födelsedagsfester
som bröllopsfester men till sommaren är det vi på SommarRock Svedala som får äran
att dansa och sjunga tillsammans med Skai.
K.R.A.M - Det Svedalabaserade festbandet K.R.A.M gör oss återigen sällskap på
SommarRock Svedala. Med en bred repertoar och fullt ös på scenen går det inte att
låta bli att ryckas med och brista ut i sång!
Svedala Församlings Schlagerkör med Cicci Landén och Lars ”Lunkan” Lundgren I år får vi se Svedala Församlings Schlagerkör köra en fantastisk version av La Dolce
Vita med två gäster, Lars ”Lunkan” Lundgren och Cicci Landén. En föreställning vi sent
kommer att glömma!
Frances and the Fathers - Frances & the Fathers lirar rock och soul från 60- och 70talet. Häng med på en resa tillbaka till årtionden då några av tidernas bästa rockband
som bland annat Led Zeppelin, Cream, ZZ Top, Deep Purple och Janis Joplin hade sina
största hits. Med ett unikt sound, attityd och 200% energi på scen lovar vi att ni inte
kommer att bli besvikna!
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Forgetting Yesterday - Forgetting Yesterday bildades i januari 2017 med en vision om
att spela ösig pop-punk med sköna melodier och gungiga riff och detta är precis vad
bandet levererar! Bandet influeras starkt av punkgiganterna ”Green Day”
och ”Sum41” men även nyare band som ”Neck Deep”, ”State Champs” och ”The Story
So Far”. Förra året vann dom SommarRockstävlingen och i februari släppte dom sin
första EP ”Engram”. Ni som missade dom förra året, här får ni chansen igen och den
vill ni inte missa!
Sanna Hansson & the Swatchmen - Ett trumintro à la Benny Goodman drar igång och
strålkastarna tänds. Publiken förflyttas till en gritty cabaretklubb. Klassiska influenser
som musikalerna Cabaret och Chicago blandas med moderna popinslag som April
Smith & The Great Picture Show, tidiga Miss Li och Katzenjammer vilket skapar ett
unikt sound. I låttexterna varvas utsvävande vardagstragik med eufori. Tyll, hängslen
och fransar är komponenter i scenklädseln som kan beskrivas som en korsning mellan
20-talet och din lokala cirkustrupp. Sanna Hansson & The Swatchmen bjuder publiken
på en show som sent ska glömmas!
Memoria – Vinnarna av SommarRockstävlingen 2018!
Memoria är ett pop-punk band som bildades den 21:a oktober 2017 på Köpenhamns
tågstation efter en ”Neck Deep”-konsert. Gruppen består av 5 unga musiker i början
av en stor karriär. Bandet förmedlar gemenskap genom sin enade energi på scen och
sin vassa teknik på instrumenten. Med delvis covers och delvis egna låtar så vill ni inte
missa när Memoria öppnar SommarRock Svedala 2018.
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