Svedala 2018-06-05

Musikföreningen S.M.U.R.F. presenterar med stor glädje Backyard Babies,
Mora Träsk, Bryan Adams Tribute med Wrethov & Reckless, Point Riot, The
Papppas och Lattjo, Lajban och Luffarn på SommarRock Svedala 2018.
Backyard Babies – Sedan starten i småländska Nässjö 1989 har Backyard Babies växt till att
bli stilbildande för en hel generation nya rockband. Med ikoniska album som ”Total 13”
och ”Making Enemies is Good” som båda sålde guld och belönades med Grammisar för Årets
Hårdrock då de gavs ut. Åren därefter löste de stora turnéerna av varandra och tog bandet
jorden runt från Tokyo till Los Angeles och tillbaka till Sverige. 2010 bestämde sig bandet för
att ta en paus men fem år senare stod de tillsammans på scenen igen och i år står de
återigen på vår scen här på SommarRock Svedala!
Mora Träsk – 1971 bildades Mora Träsk som ett 5-mans rockband, men redan 1981
upplöstes bandet med redan 6 släppta lp-skivor. Men det stora lyftet för Mora Träsk kom
med barnalbumet ”Kaviar, sånglekar & tigerjakt” som innehåller material som Leif Walter
samlat på sig under åtta år som lågstadielärare. Kassetten gjorde snabbt succé på förskolor
och lågstadieskolor landet runt. Sedan dess har de sålt över en miljon trehundratusen
barnalbum och gör fortfarande succé! Är ni redo att gå på tigerjakt till sommaren med oss?
Bryan Adams Tribute med Wrethov & Reckless – Häng med på en riktig rockshow med
Wrethov & Reckless som utlovar Bryan Adams låtskatt in i kaklet. Anderz Wrethov är en
framgångsrik låtskrivare och producent som ligger bakom en mängd olika artister, bl.a.
Marcus & Martinus, Medina, David Lindgren och Samantha Fox. Han har alltid älskat att hylla
sin idol Bryan Adams och har genom åren uppträtt på en rad olika festivaler. Kom och sjung
med du med - Let's make a night to remember!
Point Riot - Fredagen startar med en käftsmäll i den hårdare rocken! Point Riot släppte
debutplattan "Dead Man's Hand" i juni 2017 och den har blivit väl omskriven av bl.a Sweden
Rock Magazine och utländska Fireworks Magazine. Nu är det åter dags för grabbarna att inta
öltältets scen och få er alla att skrika - Raise Your Hands!!
The Papppas – Med mindre än ett år i bagaget så har The Papppas redan bjudit på fartfyllda
shower. Med låtar av bl.a. Creedence Clearwater Revival, Robert Palmer, Electric Light
Orchestra, Tom Petty och Nazareth så utlovar de en show fylld av glädje och dans! Detta vill
ni inte missa!
Lattjo, Lajban & Luffarn - Buskul med clownerna Lattjo, Lajban & Luffarn. En garanterat kul
stund för både liten som stor. De showar loss med sin tokiga show, spexar runt och busar på
festivalområdet. De garanterar er en trevlig stund, så missa inte när clownerna intar
området!
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