Musikfestprogram 2016

Välkommen till
Musikfesten
i Stärkesmark 2016
Tolv timmar underhållning 12.00–24.00

Arr. stärkesmarks byaförening
Byarna Tallberg, lillsjö, stärkesmark och kvarnfors

Veckans by
Den första veckan i augusti vartannat år kallar vi gärna vår by Stärkesmark för ”Veckans by”! 		
Då samlas vi nämligen alla; gamla och unga, sommargäster och bofasta, Lillsjöare, Tallbergare,
Järvdalare, Kvarnforsare och Tväråbäckare, för att tillsammans bygga upp byns stolthet; Musikfesten
i Stärkesmark - den tillställning som just du har valt att besöka.
Under en veckas tid inför festen, byggs det och fejas här vid sjön; först ska åkrarna slås, sen ska festområdet och badplatsen röjas och snyggas upp innan vi täcker marken med flis. Efter det behöver
scenen ses över och dassen fräschas upp och sen kör vi igång med själva byggandet. Stora restaurangtältet hämtas, sätts upp och möbleras och bänkarna till publikplatserna arrangeras, scenbygget
med trossar, tak och teknisk utrustning kommer på plats och mattältet fylls med kylar, serveringsdiskar och annat som hör till. Marknadsplatserna börjar fyllas, skyltar kommer upp längs vägen och
programblad och annonser tar form. Varje dag sker hämtningar, bäranden och byggen och klockan
halv sju varje kväll samlas vi alla för gemensamma insatser.
Bit för bit växer festområdet fram under febril aktivitet. Att förberedelserna för festen började redan
för över ett år sedan med sponsorjakt och artistval gör att veckans arbete verkligen blir kronan på
verket. På torsdagskvällen belönar vi oss med en grillafton efter en veckas sprudlande insatser.
Och plötsligt, på lördag morgon står allt färdigt! Festen kan börja!
Vi är stolta över att än en gång kunna hälsa välkomna till Veckans by och Musikfesten i Stärkesmark
– i år för tolfte gången!

V I BYGGER EN M U S IKFEST !

Stärkesmarks Byaförening hälsar dig välkommen till 2016 års musikfest!

Tack till alla musiker, sponsorer, markägare, publik och alla ni som jobbar ideellt för att göra
denna musikfest möjlig – utan er skulle vi inte kunna erbjuda tolv timmar underhållning.
Parkeringsavgiften kommer att skänkas till välgörande ändamål.
Ett tack till Tväråbäcksbygdens intresseförening för gott samarbete.

Program
12.00 Presentation av dagen 						
– möt våra tre konferencierer
12.15 Rudolph
									
– ung rock i tonsäker förpackning
13.00 Pacemakerz

								

– entusiastisk retro-rock

14.00 Elin Örebrand/Frost

							
– singer songwriter med sköna visor

15.00 Gallimatias

								
– bluegrass, Johnny Cash och finsk tango m.m.

16.00 Chics and licks

								
– rockens ursprung avslöjas

17.00 Middagstimme

								

– Flyguppvisning av Jimmy Nilsson med sitt Slingsby-plan, 			
vattenaktiviteter, fordonsutställning m.m.

18.00 Lennart Ljungqvist Entertainment Orchestra

			

– åttamannaband spelar jazz och soul

19.00 Annelie Vigren

								
– svängig jazz i sommarkvällen

20.00 BROS

									
– Blues Rock Och Svenskt … helt enkelt

21.00 Kingnomad

								

– röjigt metalsound

22.00 Blues Corporation							
– blues av alla sorter

23.00 BB Eng

									
– klassiska rock-covers möter nutida ös

Kvällen avslutas med fyrverkeri!
...med reservation för eventuella ändringar

TACK TILL VÅRA
SPONSORER 2016
Agrisera AB • Vännäs

Marias Nagelvård • Vännäs

Apoteket • Vännäs

Mekonomen Bilverkstad • Vännäs

Aviation Advisors AB • Umeå

Minimi • Vännäs

BBT Entraprenad • Brännfors

Mixat • Vännäs

Bilshopen • Vännäs

Mode Mix • Vännäs

Bingebos Bygg • Tväråbäck

Motorbolaget Umeå AB • Umeå

Blomstertorget • Vännäsby, Teg, Strömpilen

Motorcentralen Umeå • Umeå

BOCA • Stärkesmark

NK Lundströms Trävaror • Tväråbäck

Bolinders Entreprenad AB • Kamparbäck

Norra Skogsägarna •Umeå

Bolist • Vännäs

Payback AB • Vännäsby

Brandts Blommor och Begravningsbyrå 		
• Vännäs

Perrongen Vännäs • Vännäs

Bula AB • Umeå

Restaurang Tre Kronor • Vännäs

Butik Patina • Vännäs

Salong Fristil • Vännäs

BW Fritid Husvagnar AB • Umeå

Salong Linnéa • Vännäs

Börje Lundström •Vindeln

SoundEvent • Umeå

Café Ljuslyktan • Vännäs

Stallet AB • Vännäs

COOP Nära • Vännäsby

Stig-Göran Sjöbloms VVS • Tvärålund

COOP • Vännäs

Stilboden • Vännäs

Drömhem • Tväråbäck

Stärkesmarks Allservice • Stärkesmark

Ersboda Folkets Hus • Umeå

Tallbacken Events • Tvärålund

EVT AB • Vännäs

TES Entreprenad • Tvärålund

FBE –konsult • Umeå

Thai Food Thaivagn •Vännäs

Godstransportsservice i Umeå AB • Umeå

Toontrack Music AB • Umeå

Gulf • Vännäs

Umeå Industriteknik • Umeå

Hotell Vännäs • Vännäs

UmeSkinArt • Umeå

ICA Supermarket • Vännäs

Umeå Terräng & Motor AB • Umeå

ICA Torshallen Järved • Järved

Vännäs bilverkstad • Vännäs

Johanssons Maskin • Vännäsby

Vännäs Taxi • Vännäs

Kaj Johanssons Åkeri AB • Vännäsby

Zirkona AB • Umeå

Ko-Olles Lantbruk • Tvärålund

Restaurang Roma • Vännäs

