MUSIKFESTPROGRAM 2022

Välkommen till
Musikfesten
Stärkesmark 2022

Tolv timmar underhållning 12.00–24.00

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

Välkommen till Musikfesten Stärkesmark
Om du tidigare besökt vår vackra by Stärkesmark, har du kanske lagt märke till hur landskapet frikostigt
sluttar ned mot den glittrande Hemsjön. Längst nere på en av sluttningarna, på byns östra sida kan du redan
på våren, när snön släppt sitt grepp om byn, ana platsen där den stora Musikfesten återkommande utspelar
sig. Sedan bybon Bosse år 2001 kläckte idén att erbjuda allsköns musik under tolv timmar, har nästan 200 band
stått på scenen vid strandens kant och festen har blivit ett signum för kreativiteten i området.
Här på festplatsen, hela veckan innan det stora evenemanget träffas bybor från Stärkesmark, Tallberg och
Järvdal under ett antal timmar varje dag för att hjälpas åt att bygga upp det som ska bli årets fest. Marken ska
röjas och klippas, tält ska resas och möbler, kylar och diskar ska transporteras. Här ska också ett scenbygge
växa fram samtidigt som dassen ska målas och skuras, bajamajor och speakervagnen hämtas samt mängder av
bänkar och trädgårdsmöbler ska landa i slänten som grundats med färskt spån. Stranden, grillstugan, gungorna
och lekställningen ska också få sin omsorg innan ljud- och ljusmästarna gör entré under fredagen.
Evenemanget som vuxit rejält under årens lopp erbjuder förutom musik, även marknad, en palt & salladsrestaurang, ett cafe som numera med stolthet sköts helt av byns ungdomar, bilutställning, loppis, barnaktiviteter som hoppborg och fiskdamm m.m, frikostiga lotterier samt hisnande helikopterturer, vilket är nytt för i år.
Ett tusental besökare har under åren flödat in under festivaldagen och många väljer att stanna och njuta av
underhållning och folkvimmel i tolv timmar samt förstås sol och bad i detta landsbygdsromantikernas Mecka.
Blir du nyfiken på vad mer förutom musikfesten, som erbjuds de boende i området så arrangerar Stärkesmarks Byaförening även ett antal pubar, en eurovisionkväll, pizzamys, rallytävlingar, loppisar och ett årligt
skotercafe. Byns välutrustade byahus används förstås även till bröllop, födelsedagskalas och olika barngrupper,
Man kan bland fråga sig hur det är möjligt att vi i en sådan liten bygd orkar med att driva alla aktiviteter med
tanke på att invånarantalet knappast når 100 personer.
Kanske är det arvet från den strävsamme 1500-talsbonden Starke, som blommat vidare i bygden
-–han som sägs ha varit den förste att sätta sin fot här och som givit byn det ursprungliga namnet
Starkarmsmark? Kanske är det den storslagna naturen med skogsklädda berg och glittrande fiskrika vatten som
har lockat speciellt idérika människor att slå rot just här samtidigt som den feta fisken i sjön hållit kopplingarna
i våra hjärnor välsmorda genom åren? Eller är det kanske nutidens snabba bredbandsnät som fångat många
färgstarka och kreativa överlevare i sitt garn? Det troligaste svaret är nog ändå att många unga de senaste åren
har valt att bosätta sig i området och här föds glädjande nog ett antal nya bybor årligen. Detta bidrar förstås till
både stolthet över bygden och att nytt friskt blod fyller byns ådror - ett välkommet överlevnadsrecept i varje del
av världen!
En sak är i alla fall säker och det är, att vi alla tillsammans; gamla, unga, långa, korta, kloka, spralliga, kreativa,
färgstarka, ivriga, arbetsamma och positiva, har gjort att denna välmående bygd kan skina ikapp med solen och
än en gång, lite kaxigt kan erbjuda en hejdundrande tolvtimmars musikupplevelse!
Från oss alla till er alla – Varmt välkomna till Musikfesten i Stärkesmark 2022!

V I BYGGE R E N MUS IKF ES T!

cat

Stärkesmarks Byaförening hälsar dig välkommen till 2022 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.

Program
12.00 Dagens presentatörer hälsar välkomna
Camilla, Mats, Lilly

12.30 K-pop
Lekfylld och energisk dans med smak av Korea

13.00 Rolf Kjellkvist trio
Trivsam underhållning för många smaker

14.00 Wealth of nations
60-talsrock, svensk prog och lite blues

15.00 Madde & Emeli
Covers, stämsång och glädje

16.00 Middagspaus
Allsång, musikquiz, barnaktiviteter, lotterier, helikopterturer m.m.

17.30 Lennart Ljungkvist Entertainment Orchestra
Ett härligt sväng i stort format

19.00 Tre trubadurer
Umeås skönaste trio

20.00 El Camino
Akustiska rock- och popklassiker
från 60-till 80-talet

21.00 Electric Haze
Ny klassisk hårdrock

22.00 Plan B
Smooth funk i sommarnatten

23.00 Joe Hanzen
Pampig elektronisk festmusik för de nattpigga!

Under dagen
erbjuder JonAir
rundturer!

TACK TILL VÅRA
FANTASTISKA SPONSORER 2022
Agrisera AB • Vännäs				

Marias Nagelvård • Vännäs		

Aviation Advisors AB • Umeå		

Mark och Grund AB • Vännäs			

BBT Entreprenad • Brännfors		

Modemix • Vännäs

Bolinders Entreprenad AB • Kamparbäck		

Motorcentralen i Umeå AB • Umeå

Bolist • Vännäs

MycoSonic AB • Umeå		

Brandts Blommor och Begravnigsbyrå • Vännäs

Nils Östgård Fastigheter • Umeå		

BULA AB • Umeå		

NK Lundströms Trävaror AB • Tväråbäck

Butik Patina • Vännäs

Payback AB • Vännäsby			

BW Fritid Husvagnar AB • Umeå

PXC Underwear, Densie Johansson • Stärkesmark
(oberoende återförsäljare)

Childrens House • Umeå
Colorama • Vännäsby
COOP Konsum • Vännäs		
Dhm Bygg och Entreprenad AB • Järvdal
Dotcom Installation i Umeå AB• Umeå		
Elteknik i Vännäs AB • Vännäs		
Englunds Trävaror AB • Vännäs
ERIMAR Consulting AB • Umeå		
EVT AB • Umeå
Flügger Färg • Umeå			
Godishuset • Umeå
GS Däckservice AB • Vännäsby
ICA Supermarket • Vännäs		
ICA Supermarket • Malå		
Johanssons Maskin AB • Vännäsby
Kaj Johanssons Åkeri AB • Vännäs by		
Kronans Droghandel • Vännäs		

Qlip4you • Vännäsby
Renthall • Umeå
Salong Linnea • Vännäs
Stärkesmarks Allservice • Stärkesmark
Sjöbloms VVS AB • Tvärålund
Sundlings Åkeri AB • Tvärålund
Tallbacken Fritidsby • Tvärålund			
Toontrack Music AB • Umeå		
TREJON AB • Vännäsby		
Ume Skin Art • Umeå
Uneven Events AB • Obbola
Vännfors Bygg • Vännfors		
Vännäs Bilverkstad • Vännäs
Vännäs Kommun • Vännäs
Vännäs Verkstad AB • Vännäs
samt många frikostiga bybor/stugägare
som ställt upp med maskiner, lotterivinster,
bakverk m.m.

