Honeyburst & Agonize The Serpent från Halland kommer att spela på Sweden Rock i sommar.
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Två Hallandsband till Sweden Rock med
Studiefrämjandet
Ett band från Halmstad och ett från Falkenberg har blivit antagna till att få
spela på den största rockfestivalen i Sverige, Sweden Rock. Det är Agonize
The Serpent från Falkenberg och Honeyburst från Halmstad som båda är med
i Studiefrämjandets musikverksamhet.
- Det är jättekul att två band från Halland kommit med. Vi är stolta över
banden och ska försöka ge dem så mycket stöttning vi bara kan i
förberedelserna inför den här viktiga spelningen, säger Evelina Mattsson,

musikansvarig på Studiefrämjandet Halland.
Faktaruta:Sweden Rock
Sweden Rock är en musikfestival med över trettio tusen besökare som äger
rum varje år i samhället Norje utanför Sölvesborg.
Datum: 3-6 jun 2020. Banden från Halland spelar den 4:e juni.
Faktaruta: Agonize The Serpent (Falkenberg)
Med rötter i både melodisk death metal och hardcore har Falkenbergsbandet
sedan starten haft en stadig fanbase både i Sverige och utomlands. Med en
EP och ett album i ryggsäcken med 100 000-tals streams är Agonize The
Serpent redo för ett nytt år med ny lineup och färsk musik. Medlemmar är
Samuel Sernlo på sång, Teddie Helander på gitarr, Daniel Rybeck på gitarr,
Magnus Ögren på bas och Christoffer Thorén på trummor.
Faktaruta: Honeyburst (Halmstad)
En kraftkvartett från Sveriges västkust influerade av storheter som ZZ Top,
The Jeff Beck Group, Deep Purple, Black Sabbath och Rainbow. Låtarna är
skrivna med en stor mängd värme, ödmjuk charm och en stark önskan om ett
nostalgiskt 70-tal. Kvartetten består av Noah Söderberg på gitarr och sång,
Jonas Snäckmark på bas och sång, Zacharias Almqvist på trummor och sång
samt Gabriel Glamheden på hammondorgel.
Faktaruta: Studiefrämjandets musikverksamhet
Studiefrämjandet samlar över 4 000 musikgrupper i hela landet.
Studiefrämjandet hjälper sina grupper med replokaler, workshops och
utbildning, spelningar och annan support med exempelvis marknadsföring.
Studiefrämjandet har en scen på festivalen Sweden Rock sedan 15 år tillbaka.
Totalt har 127 akter spelat på Studiefrämjandets scen genom åren. Nemis som står för New Music in Sweden, är sedan länge ett självklart inslag på
många svenska festivaler. Scenen på Sweden Rock Festival är den mest
långlivade av alla och går i sommar alltså in på sitt 15:e år. Bland de band
och artister som gästat Nemis-scenen tidigare är till exempel Sparzanza,
Sonic Syndicate, Emma Varg, Corroded, VA Rocks, Frantic Amber och
Maidavale. Banden väljs ut av en nationell lyssningsgrupp.

Kontakt Studiefrämjandet:
Evelina Mattsson: 072-0802083
evelina.mattsson@studieframjandet.se
Sofie Tedenstad Svebring: 076-66779793
sofie.tedenstad@studieframjandet.se

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud
av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år
samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet
studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet.
Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19
medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.
Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till
kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som
fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet
ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.
Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö
och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga
deltagare, är kultur - främst musik.
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