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Anja Hallner (Sthlm), web: soundcloud.com/anjahallner
om: Anja Hallner är en 26-årig Singer/songwriter ifrån Skåne. Med sina melodiösa, filmiska ballader får hon människor att bli berörda. Hennes vision är att sprida ljus och kärlek
till publiken och ge dem en vacker upplevelse.
med: Anja Hallner-sång/pi, Oscar Magnuson-tr, Robin Lindqwister-bas, Susanna Bernhard-gi/kör, Sebastian Tidstrand-elgit. Kör: Helena Nygren, Therese Vastad, Sofia Lindqvist, Maria Nicander.
Anna De Rim (Sthlm), web: facebook.com/annaderim
om: Anna De Rim är en sångerska och låtskrivare i början av sitt artisteri. Född och uppvuxen i Stockholm. Hon skriver låtar på svenska och engelska och snuddar vid genrers
som pop/soul, RnB, hiphop och rap. Beat, sväng och melodier står i fokus. Anna vill vara
en förebild för unga människor, med sina tydliga budskap om att tro på sig själv och inte
ge upp sina drömmar.
med: Anna De Rim-sång, Eido Al Fakir-git, Sofia Lindqvist-pi/kör, Oscar Magnuson-tr,
Jonathan Vester-bas.
Anna Pauline Andersson (Malmö), web: annapauline.com
om: Anna Pauline Andersson är en examinerad jazzsångerska/pedagog och låtskrivare
som sjunger direkt från hjärtat. Uppvuxen i en musikerfamilj i nordvästra Skåne, präglas
Annas egna låtar av hennes rötter i country, folkmusik och jazz. Anna Pauline är aktuell
med ny skiva i år. Hon har beskrivits som en vitamininjektion med stor utstrålning. Med
Paulines självklara, naturliga och mogna röst kommer hennes berättande, mänskliga och
känslosamma sånger verkligen till sin rätt.
med: Anna-sång, Max Schultz-git. (Ev: Trine Hansson-kör)
Cleocat (Sthlm), web: cleocatc.wix.com/cleocat
om: Med en kombination av intellektuell-streetwise, lekfullhet och allvar ifrågasätter Cleocat begränsande normer och sprider kraft och värme. En mångsidig artist som rör sig fritt mellan många
olika uttryck. med: Cleocat (rap), backtracks, kör.
Colours & rhymes är projektet där Clara Cleo Cornell framför sina poplåtar, som kännetecknas av
starka texter och körarr. Melodiös pop med influenser av mjukt svängig soul och reggae.
web: soundclick.com/cleo

Eileene (Gbg) web: facebook.com/eileeneofficial
om: Eileene är en svensk sångare och låtskrivare som vuxit upp strax utanför Göteborg.
Hon har skrivit texter så länge hon kan minnas och de bygger ofta på hennes egna upplevelser och tolkningar av världen. Eileene influeras av en mängd olika genres så som soul/
pop/rnb mm. Hennes musik kännetecknas av sin känslosamma sång tillsammans med
tydliga beats och elektroniska effekter.
med: Eileene-sång, Stefan Larsson-producent, Anna Yildirim-kör.

Em (Örebro), web: facebook.com/emappelgren
om: Em (Emelie Appelgren) är en dansat popsångerska från Örebro som uppträder med
musik inom genren EDM (electronic dance music). När hon inte dansar sitter hon vid
pianot och tolkar sina poplåtar till mer lugna ballader ‘unplugged’.
med: Emelie Appelgren, sång/backtracks.
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Eleonora Butterflies (Sthlm), web: soundcloud.com/eleonor-bergquist-lindberg
om: Med en röst som påminner om Joni Mitchell och Joan Baez berör hon oss. Med samma värme och passion sjunger hon om Kärleken, Döden och om Regnskogsfolkets utsatthet. Under sommaren och hösten kommer releasen av några av fansens mest älskade låtar,
bla den nyaste “Dancing the darkness away”, en vision om hur vår värld kan förvandlas
och hur fred kan skapas.
med: Eleonora-sång/gi, Felipe Robles-gi, Molle Molin-bas.
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Grape (Sthlm), web: grapemusic.se
om: Grape skapar suggestiv elektronisk musik med inslag av soul, jazz och världsmusik.
Carin bildade Grape 1997 med Magnus Frenning. De har sedan 2005 spelat med olika
musiker på klubbar och festivaler. Nu är de tillbaka som duo igen. Text, music och bakgrunder av Carin Lundhquist. De har producerat 2 album (sv och eng). Fyra nya digitalsinglar ute nu.
med: Carin Lundhquist, sång/backtracks och Magnus Frenning, elektroniska tr.
Hildur Höglind (Ronneby), web: hildurhoglind.com
om: Hildur Höglind är en singer-songwriter som skriver om livet, historier och
myter. Hennes låtar har spelats på både svensk och engelsk radio och lokaltv. Under 2015
har Hildur hunnit med att släppa EP:n ”Early”, varit på turné i England samt vunnit en
musikvideoproduktion genom Musik Direkt. Videon till låten ”Seize The Day” släpptes i
maj och i augusti åker hon på ännu en turné i det grå landet i väst. Gatumusik är det som
lockar mest på sommaren - kravlöst, avskalat och enkelt framför hon helst nya verk.
med: Hildur Höglind sång/git
Ida Naira (Malmö)
om: Jag har skrivit musik i c:a 10 år. De senaste åren har jag kombinerat mitt musicerande
med mitt engagemang för ensamkommande flyktingbarn och papperslösa, och har bland
annat sedan två år tillbaka ett band i Malmö, med vilket jag anordnat spelningar i syfte att
samla in pengar till papperslösa och asylsökande. Jag kommer den 11:e juli att framföra
mina sånger tillsammans med de musiker som medverkar på den kommande skivan.
med: Ida Naira-sång, Jakob Fogelqvist-git/kör, Benjamin Fogelqvist-dragspel, Filip Bastinbas, Alvaro Svanerö-tr.
Ida Wiklund (Sthlm) web: idawiklund.se
om: Ida skriver svensk vispop och spelar gitarr och sjunger. När hon inte uppträder med
sin egen musik frilansar hon bl a som solist på bröllop och dop. Ida har fått Ted Gärdestad Stipendiet och har spelat förband åt många välkända artister. Den 5 Juni 2015
släpps hennes nya singel ”Mellan Dröm & Verklighet” som Ida kommer framföra i Kungsträdgården den 11 Juli tillsammans med hennes band.
med: Ida Wiklund-sång/git, Carin Hallin-git/vo, Minna Bolin-klav/vo, Mimmi Anterot-trp/prec/vo, Erika Parmsund-bas, Christina Svärdström-tr.
Jane Helen (Sthlm)
om: Jag arbetar som musiklärare i grundskolan och skriver egen musik, mest på engelska.
Skriver även barnmusik. Har skrivit en musikal som har framförts i Stockholms området.
Har bott utomlands i London och Los Angeles. Där jag uppträdde på klubbar och andra
tillställningar. Var även med i en tvshow. Har varit med operan Mahagonny på Berns.
Spelar på olika ställen runt om i Stockholm. I sommar spelar jag på en festival i Småland.
med: Jane Helen-sång/git.

KNASH (Sthlm) web: facebook.com/pages/KNASH/271883342935274
om: KNASH är sex tjejer från Stockholm som skriver och spelar pop/punk/rock. Texterna
handlar om viktiga saker som kvinnokamp, tv-serier och bekämpning av idioti. Musiken präglas av melodiösa slingor och en tydlig punkanda. Attityd, körsång, lekfullhet och
systerskap beskriver det egna soundet de tillsammans har hittat.
med: Hillevi Jakobsson-sång, Emma Wallerö-klav/kör, Hanna Winberg-git/kör, Cornelia
Wiebols-git/kör, Karin Wallerö-bas/kör, Olivia Larsson-tr.
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Jenny Holmgren (Sthlm) web: jennyholmgren.com
om: Jenny har fått mycket fina recensioner både i Sverige och internationellt. Missa inte
detta tillfälle att lyssna till en av årets mest omtalade nykomlingar! Musiken rör sig i
gränslandet till Country/Folk och bjuder på fantastiska gitarr arrangemang, vackra harmonier och fyndiga texter! ‘These stunning country ballads are magnificent and emotive-romantic lyrics show of a passionate vocal style that demands your attention!’ Maverick Music Magazine, UK.
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Malin Karolina (Nacka) web: soundcloud.com/malinkarolinamusic
om: Malin Karolina började skriva låtar 2003. Gick på Kulturamas singer/songwriterutbilning 2011. Har sedan dess givit ut Epn “Skogen tillhör mig” 2013 och albumet “Echoes
of your name” 2014.
med: Malin-sång/git, Ida Wassholm-kör, samt bas, piano, och trummor.

Mia Nicander (Haninge) web: dopguiden.se, Youtube och andra musiksidor
om: Låtskrivare med 2 års studier på Kulturama. Har hållt på med musik i många år och
sjungit på många olika ställen. Skriver låtar till andra artister och har nu börjat ordentligt
med att skriva egna låtar. Några låtar kommer ut till hösten. ”Broken wing” handlar om en
kvinna vars man gick bort för tidigt. Musik: Mia, text: Camilla. Produktion: Arne Sandström.
med: Mia Nicander-sång, Camilla Lundborg-pi, Erik Henriksson-git, Oscar Magnuson-tr.
Kör: Anja, Sussie, Isabell, Sandra, Helena, Erik, Oscar.
Nelly Lindenstrand (Sthlm), web: facebook.com/pages/Nelly-Lindenstrand/542843205771916
om: 1 april i år släppte Nelly sin debut singel Cold Nights. Hon har tidigare spelat runt om
i Stockholm på bland annat Etablissemanget, Fotografiska och Pet Sounds. Nu med nya
låtar och ny sättning blir det premiärspelning i Kunsgträdgården i samband med nytt singelsläpp. Vemod och själfull Indie präglar denna artists mörka, vackra röst och melodier.
med: Nelly Lindenstrand-sång, Cornelia Lindenstrand-kör, Anders Eriksson-git.
Ninna Katarina Gudmundsson (Sthlm)
om: Varma sånger som berör, medryckande och vackra med inslag av visa, folkmusik och
en gnutta klassiskt. Glädje, längtan och vemod blandas i toner och ord.
med: Ninna Katarina Gudmundsson-sång/pi, Sven-Erik Johansson-kontrabas

SoLi (Sthlm), web: facebook.com/pages/SoLi/328359204019969
om: SoLi är en singer/songwriter född och uppvuxen i Stockholm. Hon rör sig mest inom
genrers som soul och RnB men även inom reggae och hiphop. Enligt henne är kärleken det
största av allt, vilket även innefattar hennes brinnande passion för musiken.
med: SoLi-sång, Anna Yildirim-kör, Eido Al Fakie-kör, Felicia Eriksson-kör, Olle Engström-git, Max Ekberg-klav, Jesper Bjuvgård-bas, Oscar Magnuson-tr.

Vanity BLVD (Sthlm), web: facebook.com/VanityBLVD
om: Vanity BLVD bildades år 2005 av Sångerskan Anna Savage och F.d basisten Roxxy.
Med sitt första album ”Rock´nRoll Overdose” som släpptes via GAIN/Sony BMG gjorde
bandet succé. De vart prisade av fans och kritiker runt om i världen “Högoktanig hårdrock
djupt rotad i det sena 80-Sunset Strip soundet”. Vanity BLVD har bl a varit på 2 Italienturnéer, Sweden Rock Festival och Peace and Love. Bandet jobbar nu på sitt tredje album.
med: Anna Savage-sång, Traci Trexx-git, Pete Ash-bas, Gebb-tr.
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TEAH (Sthlm), web: teah.se
om: Teah debuterade 2012 med albumet The Art Of Frying Eggs. Välproducerat och spännande, eller som musikkritikern Anders Lundquist uttrycker saken: “lysande, fullödigt
svenskt debutalbum”. The Art Of Frying Eggs innehåller allt från tung rock till spröda
singer/songwriter ballader. Teah blandar intryck från klassiker som Led Zeppelin, Janis
Joplin och David Bowie med senare favoriter som Coldplay, Björk och Tove Lo.
med: TEAH-sång, Hugo Lundgren-git.

