
Program Program

Agnes Frisk

Wiktoria

Stor

Theoz

Sjöbo Bears 

Projektgruppen Ung Scen beståendes av 
Clara Elofsson,Elin Nilsson och Madicken Allemog

Eva Lindes

Glada Gänget PRO

16.30 Railroaders

Tyler. Samspelet mellan dessa musiker som alla kommer 

17.15 Bred

18.00 Mother Mersy – Nemis*

18.45 Statue of Goat – Nemis *

extrem dubbelpedal, manglande bas och sång som 

20.15 To Dust
Melodisk deathmetal från Lund med låtar som  

-
ka melodier på både keyboard och gitarr. Bandet har en 

publiken.

– Nemis*

15.30 Pianokul från Kulturskolan
Annelis pianoelever ska få visa något av det de spelat under 
årets gång

16.05 Keys

sånginslag.

Bara välkända tongångar utlovas, allt från Sommar sommar 
sommar . På konserten  
ackompanjeras ensemblen av Maria Kinell på piano.

18.20 BlockBlocket

Kom och njut av ljuvliga saxofontoner från elever och lärare 
på KulturSkolan.

15.00  

 

 
 

 

  
 

country och blues, blandat med nordiskt vemod och stämsång 
om livet, döden och all skam däremellan.              

  
 

 
 

17.55 SuperStars 

 

bokbussen 

 

 

Kulturskolans
 

G
 

 

 
Kom och lyssna på låtar från förr och nu. Medverkar gör 
stråkelever, dragspelselever och Låtlaget i samarbete med 

 

 
Denna grupp på KulturSkolan arbetar med allt från musik och 

vad som skapats under året. 

KulturSkole-pedagogerna Mia och Kicki.s 

En uppvisning i American Square Dance, 

 
16.50 Dans på KulturSkolan

En blandning av barndans, jazz, musikal och streetdance. 

 
           Pop
17.10 Dans på KulturSkolan

En blandning av barndans, jazz, musikal och streetdance. 

 

 

och får komphjälp av Niklas Larsson och Tomas Cederholm.  
 

Aeroplane.

18.50 KulturSkoleparad 

och ackompanjeras av slagverskelever. Vi startar vid Metropol 
och avslutar på Gamla Torg med invigning av KulturKalaset, så 
håll utkik på gator och torg. 

 
Het. 

15.30 Öppen scen 

 

17.00 Pop- och Rockskolan 

ämnet pop och rockskolan. På scen visar årets band delar av vad 
de övat på under året, under ledning av Niklas Larsson. 

17.35 Isak Jeppsson

Jackson. Välkomme

  
 

Dansuppvisning

 

Niklas Larsson. 

 

20.00 Wiktoria 

låtar som Save me och Not with me.

 

 

20.45 Eva Lindes 

 

 
En glad och härlig gospelkör som utgår från Skånes hjärta 

19.00 Öppen Scen

  
20.15 Öppen scen 

 
 

         
21.00 Stor  

upplaga av  toppade spellistorna. 
sålde guld på en månad och 

har streamats över fyra miljoner gånger.  Med sin 
energiska personlighet och sylvassa texter intar 

21.35 P.5/DL Studios 
Kom och lyssna på Dennis Landen och Primus 

och gammalt material. 

ocKscenen

IONKulturskolans

amla torg

etropol

ya torg

ng scen

Rockscenen

Sion

Metropol

WC

Utställare

 Kom och prata 

solceller.

medarbetare som gärna pratar IT, internet, tv och 
telefonlösningar som passar just dina behov. Självklart har 

 I vårt tält delar vi ut Kulturkalasbilagan
och godis så länge det varar. Delta i vår tävling där du som

 V

upp bilar från Volvo, Renault och Dacia, dessutom är alla barn

Be

Ge Blod

Nemis är Studiefrämjandets livescen för dig som kommit lite 


