


 

 

 

 

 

”Skärselden” är ett musikprogram med låtar baserat på politik, kärlek och att leva i ett samhälle som ”Skärselden” är ett musikprogram med låtar baserat på politik, kärlek och att leva i ett samhälle som ”Skärselden” är ett musikprogram med låtar baserat på politik, kärlek och att leva i ett samhälle som ”Skärselden” är ett musikprogram med låtar baserat på politik, kärlek och att leva i ett samhälle som 

ibland kan kännas som en skärseld. Musiken kommer att framföras av fyra musiker från Nordiska ibland kan kännas som en skärseld. Musiken kommer att framföras av fyra musiker från Nordiska ibland kan kännas som en skärseld. Musiken kommer att framföras av fyra musiker från Nordiska ibland kan kännas som en skärseld. Musiken kommer att framföras av fyra musiker från Nordiska 

Visskolan. Det kommer att bjudas på Visskolan. Det kommer att bjudas på Visskolan. Det kommer att bjudas på Visskolan. Det kommer att bjudas på egenskrivna låtar och tolkningar på flera olika språk. Med ett egenskrivna låtar och tolkningar på flera olika språk. Med ett egenskrivna låtar och tolkningar på flera olika språk. Med ett egenskrivna låtar och tolkningar på flera olika språk. Med ett 

svängigt och ungdomligt program där berättelsen står i fokus går det att hitta något för alla smaker.svängigt och ungdomligt program där berättelsen står i fokus går det att hitta något för alla smaker.svängigt och ungdomligt program där berättelsen står i fokus går det att hitta något för alla smaker.svängigt och ungdomligt program där berättelsen står i fokus går det att hitta något för alla smaker.    

SKÄRSELDEN ÅKER PÅ TURNÉSKÄRSELDEN ÅKER PÅ TURNÉSKÄRSELDEN ÅKER PÅ TURNÉSKÄRSELDEN ÅKER PÅ TURNÉ    3333----16 mars16 mars16 mars16 mars    

EsterEsterEsterEster    HilmerssonHilmerssonHilmerssonHilmersson    har har har har 

rötterna i indiepopen. rötterna i indiepopen. rötterna i indiepopen. rötterna i indiepopen. 

Det senaste året har hon Det senaste året har hon Det senaste året har hon Det senaste året har hon 

påbörjat ett soloprojekt påbörjat ett soloprojekt påbörjat ett soloprojekt påbörjat ett soloprojekt 

som hon nu utforskar i som hon nu utforskar i som hon nu utforskar i som hon nu utforskar i 

Nordiska visskolan. Nordiska visskolan. Nordiska visskolan. Nordiska visskolan. 

Musiken är drömsk, Musiken är drömsk, Musiken är drömsk, Musiken är drömsk, 

personlig och politisk personlig och politisk personlig och politisk personlig och politisk 

med fokus i berättandet.med fokus i berättandet.med fokus i berättandet.med fokus i berättandet.    

FeliciaFeliciaFeliciaFelicia    ElmgrenElmgrenElmgrenElmgren    sjunger sjunger sjunger sjunger 

gärna melodiskt på gärna melodiskt på gärna melodiskt på gärna melodiskt på 

spanska och svenska spanska och svenska spanska och svenska spanska och svenska 

men skriver även egna men skriver även egna men skriver även egna men skriver även egna 

engelska texter där engelska texter där engelska texter där engelska texter där 

berättandet och dramat berättandet och dramat berättandet och dramat berättandet och dramat 

står i fokus. På står i fokus. På står i fokus. På står i fokus. På 

visskolan spelar hon visskolan spelar hon visskolan spelar hon visskolan spelar hon 

gitarr och utvecklar sitt gitarr och utvecklar sitt gitarr och utvecklar sitt gitarr och utvecklar sitt 

munspelmunspelmunspelmunspel----    och och och och 

pianospelande.pianospelande.pianospelande.pianospelande.    

Peter Peter Peter Peter Ekström Ekström Ekström Ekström började sin började sin började sin började sin 

mumumumusikaliska karriär när sikaliska karriär när sikaliska karriär när sikaliska karriär när 

han var 16 år som han var 16 år som han var 16 år som han var 16 år som 

trummis i ett metalband trummis i ett metalband trummis i ett metalband trummis i ett metalband 

men har också inspirerats men har också inspirerats men har också inspirerats men har också inspirerats 

av pop, rock och av pop, rock och av pop, rock och av pop, rock och 

folkmusik. Nuförtiden folkmusik. Nuförtiden folkmusik. Nuförtiden folkmusik. Nuförtiden 

skapar han sin egna musik skapar han sin egna musik skapar han sin egna musik skapar han sin egna musik 

som han själv beskriver som han själv beskriver som han själv beskriver som han själv beskriver 

som melankolisk pop med som melankolisk pop med som melankolisk pop med som melankolisk pop med 

filosofiska texter.filosofiska texter.filosofiska texter.filosofiska texter.    

Leo T. Bazyar gjLeo T. Bazyar gjLeo T. Bazyar gjLeo T. Bazyar gjør lite ør lite ør lite ør lite 

annet enn å spise, sove annet enn å spise, sove annet enn å spise, sove annet enn å spise, sove 

og spille musikk. Som og spille musikk. Som og spille musikk. Som og spille musikk. Som 

gatemusikant er han gatemusikant er han gatemusikant er han gatemusikant er han 

ikke uerfaren med å ikke uerfaren med å ikke uerfaren med å ikke uerfaren med å 

spre god stemning spre god stemning spre god stemning spre god stemning 

gjennom både pop, gjennom både pop, gjennom både pop, gjennom både pop, 

rock og annen murock og annen murock og annen murock og annen musikk sikk sikk sikk 

som svinger.som svinger.som svinger.som svinger.    

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:                skarseldenmusic@gmail.comskarseldenmusic@gmail.comskarseldenmusic@gmail.comskarseldenmusic@gmail.com            +467 63+467 63+467 63+467 63    100 663100 663100 663100 663    


