
DU ÄR DINA VAL

Vi är fyra elever från 
Nordiska Visskolan. 
Vi bjuder upp er till 
ett varierat program, 
en färgstark 
musikalisk palett  med 
allt ifrån 
vänsterpopulistisk 
kampsång till 
60-talsrock. Kom och 
häng med oss i alla 
regnbågens färger!



Artister

Axel Edmondo Merighi

Född och uppvuxen i Tollered 
bland skogar, små slingrande stigar 
som banade runt sjölandskapet. 
Allt verkade vilt för honom från 
rådjuren och älgarna till 
grundskolans rigida undervisning. 
Det enda som kändes hemma och 
familjärt var hans mamma och 
hennes musik. Konstnärer som 
Rod Stewart, Avishai Cohen och 
Simon & Garfunkel. Idag 
praktiserar han regelbundet 
konsten att måla upp landskap 
med sin elgitarr och sång. Han 
brukar likna det musikala sökandet 
som att gräva guld i ett landskap 
som har ingen annan förutsättning 
än att vara vacker. Han är just nu i 
produktionen av sin första platta: 
Narrativ

Linn Hermansson

En social skojig person

Med god takt och ton

Skojfrisk, lättsam 
feminist

Sjunger sång med kamp, 
skoj och list

Spelar finstämda, 
vemodiga visor

Uppväxt i Vara, på 
Västgöraslätta, numera 
bosatt i Göteborg

Vill hon ut och musicera 
på konserter, gator och 
torg

Johanna Bergstedt

Johanna är en sångerska och 
låtskrivare uppvuxen på en 
blåsig ö vid namn Fotö. 
Tack vare hennes stora 
passion för musiken har hon 
det senaste året kastat sig ut i 
ovissheten för att följa sin 
stora dröm att stå på scen. 
Johanna kompar sig själv 
både på såväl gitarr som 
piano, men hennes 
huvudinstrument är 
onekligen hennes röst. 
Johanna har sedan barnsben 
influerats och inspirerats av 
musikgenrer som soul, 
blues, rock och motown. 

Bente Dahlander

Bente är en countryinfluerad 
storyteller. Med gitarr eller 
piano, både tolkar hon och 
skriver eget,  gärna med 
munspelsslingor och 
stämsång.

Hon vill att folk ska kunna 
känna igen sig  i hennes 
texter och hämtar ofta 
inspiration från platser, 
människor och händelser 
från sitt eget liv.
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