MUSIKFESTPROGRAM 2018

Välkommen till
Musikfesten
Stärkesmark 2018

Tolv timmar underhållning 12.00–24.00

ARRANGÖR: STÄRKESMARKS BYAFÖRENING
BYARNA TALLBERG, LILLSJÖ, STÄRKESMARK OCH KVARNFORS

Alla vägar bär till Rom ...
sägs det men den här vägen har burit dig till Stärkesmark
– en liten centralort i sig

Människan har i alla tider skapat vägar för att ta sig till de platser man valt att besöka.
Väg 625 som du använde idag genom Östra Stärkesmark för att ta dig till vår festplats, byggdes redan på medeltiden. Kanske anlades den av de där två jordbrukarna som enligt källorna bodde i byn år 1593, för att de lättare skulle kunna ta sig till arbetet vid åkrarna, grannarna
i Lillsjö och Tallberg eller till kyrkbyn i Vännäs. Botanikern Carl von Linné var troligen tacksam
att det fanns en led att färdas på när han passerade här på sin lappländska resa på 1700-talet,
trots att vägfårorna var djupa efter en lång och snörik vinter. En riktig trotjänare till väg alltså!
En annan väg att stoltsera med i västerbottniska transportsammanhang är den du ser på
andra sidan sjön genom Västra Stärkesmark, självaste AC1, som fått sitt kungliga namn tack
vare de aktiva bybor som på 1920-talet såg till att få sin väg klassad som länsväg för att möta
den växande biltrafikens behov. Att vägen sedan på 60-talet fick en ny nummerbeteckning
har vi i byn egentligen aldrig brytt oss om – för oss heter vägen ändå förevigt AC1. Ta dig en
tur runt sjön innan du åker hem och njut av den vackra utsikten i byn samt känn historiens
vingslag när du glider fram på denna västerbottens första länsväg
Ett vägnät är på många sätt avgörande för hur vardagen kan fungera oavsett om du
brukar din mark njuter av fritidslivet eller bor mitt i storstan. Ett annat nät som kan sprida information och kommunikation över stora områden är förstås också det moderna bredbandsnätet som på kan förse våra byar med den näring de behöver. Kanske var det den digitala
vägen som lockade dig till Musikfesten i Stärkesmark?
I dagarna har Trafikverket upptäckt en av dessa tre livsnerver och glädjande nog
utpekat väg 625 som kulturväg. Tack vare detta inleds i höst ett pilotprojekt som innebär en
varsam renovering av vår fårade trotjänare genom byarna ”tack vare dess kulturhistoriska
och landskapliga värden”, säger man i informationsbladet som damp ned i brevlådan i våras.
Vi som bor här ser förstås ivrigt fram emot förbättrade möjligheter att även i fortsättningen se
bygden frodas och växa och hoppas blygsamt på nya gruslager över höstleran samt försiktigt
röjda dikeskanter för bättre sikt över älgar och rådjur.

V I BYGGE R E N MUS IKF ES T!

Hit till och emellan byarna har man alltså tagit sig i över 500 år. Att kunna ta sig till och
från åkermarker och arbeten samt mellan grannar och vänner är förstås viktigt än dag. Om
besöket i kyrkbyn tidigare lockade många under hundratals år, så är vi nu glada att ha kunnat
locka dig till musikfesten just idag. Till det erbjuder vi dig våra vägar - oavsett hur du färdas
eller varifrån du kommer.
Välkommen till Musikfesten i Stärkesmark 2018!

Stärkesmarks Byaförening hälsar dig välkommen till 2018 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 konferencierer

12.15 Lisa & Hanna
– skönsjungande duett

13.00 Beckett 									
– visrock på svenska

14.00 Hans-Olof Dream Team 			
– jump, jive, vail

15.00 Guitar 60’s
– 60-tal, gitarr, instrumentalt

16.00 Pumpaorkestern 					
– musik du inte visste att du ville höra

17.00 Middagspaus med aktiviteter					
18.00 Pinewood Avenue
– country and wästerbotten

19.00 Deaf Dog Project
– rått bluesdriv

20.00 BROS
– musik från förr och nyss

21.00 Kristina Öhman Blues Band		
– svängiga, trevliga, coola

22.00 Plan B
– rock och soul

23.00 Helldorado
– hård rock & hårdrock
...med reservation för eventuella ändringar

Tänk på brandfaran!

TACK TILL VÅRA
SPONSORER 2018
Agrisera AB • Vännäs		

Ko-Olles Lantbruk • Tvärålund		

Ah:s friskvård & massage • Vännäs		

Kronans Droghandel • Vännäs		

Aviation Advisors AB • Umeå		

Lindas Hårdesign • Vännäs

BBT Entreprenad • Brännfors

Marias Nagelvård • Vännäs		

Bilshopen Vännäs • Vännäs		

Mark och Grund • Vännäs		

Blomstertorget • Vännäsby		

Martin och Noomi • Umeå		

Bolinders Entreprenad AB • Kamparbäck		

Mini&me • Vännäs

Bolist • Vännäs

Modemix • Vännäs		

Börje Lundström • Vindeln		

Motorcentralen i Umeå AB • Umeå		

Brandts Blommor och Begravnigsbyrå • Vännäs

Nils Östgård Fastigheter • Umeå		

BULA AB • Umeå		

NK Lundströms Trävaror AB • Tväråbäck

Butik Patina • Vännäs

Norra Skogsägarna • Umeå		

BW Fritid Huvagnar AB • Umeå		

Payback AB • Vännäsby		

Carina Lundberg • Stärkesmark		

Poppins • Vännäs		

COOP Konsum • Vännäs		

PXC Underwear, Densie Johansson • Stärkesmark
(oberoende återförsäljare)

COOP Nära • Vännäsby
Drömhem • Tväråbäck		
Elteknik i Vännäs AB • Vännäs		
Englunds Trävaror AB • Vännäs		
EVT AB • Umeå
Folke Eriksson • Järvdal		
Franssons Fastigheter • Vännäs
Fristil • Vännäs		
Gulf • Vännäs
Hotell Vännäs • Vännäs		
ICA Supermarket • Vännäs		
ICA Torshallen • Järved		
Johanssons Maskin AB • Vännäs
Kaj Johanssons Åkeri AB • Vännäs		

Restaurang Roma • Vännäs		
Salong Linnea • Vännäs
Stärkesmarks Allservice • Stärkesmark
Stig-Göran Sjöbloms VVS • Tvärålund		
Stilboden • Vännäs		
TES Entreprenad • Tvärålund		
Tobias Optik • Vännäs
Toontrack Music AB • Umeå		
TREJON • Vännäs		
Umeå Skinart • Umeå		
Vännäs Bilverkstad • Vännäs
Vännäs Kommun • Vännäs
Vännäs Motorklubb • Vännäs		

