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Välkommen till Nöjestorget
Sveriges största nöjesförmedling hälsar våren och sommaren väl-
kommen och ser fram emot mycket underhållning i alla dess former.

Med våra 25 år av nöjesbokning har vi 
nu samlat våra krafter och tar nya steg 
i utvecklingen för att kunna erbjuda 
ännu bättre service, fler möjligheter 
och nya sätt att sprida våra nöjen.

Personligen tycker jag att mitt jobb är 
det bästa i världen och hoppas att våra 
tjänster är väl uppskattade.

Denna katalog, i samarbete med 
deltagande nöjesleverantörer, 
presenterar några av alla våra artister 
och nöjen som väl understryker det 

stora utbud vi kan erbjuda. En utgåva 
som vi hoppas kan vara vägledande och 
inspirerande för framtida event och 
engagemang.

Vem kunde tro att det skulle vara både 
kul och utvecklande att jobba med 
underhållning i alla dess former?

Väl mött och mkt nöje,

Ulf Bejerstrand
Ulf Bejerstrand
och alla andra på Nöjestorgetwww.bose.se

Levereras med en integrerad 3-kanalig mixer med reverb 
och Bluetooth-streaming. Du får snabbt ett utmärkt ljud med 
ToneMatch-behandling för mikrofoner och akustisk gitarr, 
medan du spelar upp musik trådlöst från din mobila enhet.
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Alain Autio Jazz, Blues

Allan & Mange Pop, 50-tal, 60-tal

Alpen Kapelle Tyrol, Oktoberfest

Amanda Ginsburg Visa

Anders Stävarby Visa

Andrew Jazz Jazz

Andy Trubadur

Arkansas Dave Blues

AS/DC Tribute

Aya Baya Band Barnunderhållning

Band of Five Coverband

Bejerstrand Band Rock

Björn Bertilsson Trubadur

Björnligan Coverband

Brinan Kramer Blues

Brinkenstjärna DJ

Carin Lundin Jazz

Christina Lindberg Country, Dansband

Cristina Taube-Pelle Olsson Jazz, Storband

De Sotos Coverband

Dean Martin Show 50-tal, 60-tal, Swing

Deejay Jay DJ

Di Grappa Coverband

DJ Battle DJ

DJ Jens DJ

DJ Tommy Ledberg DJ

Dreams of Drams Folk

E Hilterz Tribute

Eddie Meduza Lever Tribute

Ekdal Big Red Soul, Rock, Blues
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Elin Örebrand Bar- och loungepianist

Emily Winter Country, Folkrock

Erik Winqvist Musik och teater

Evert Taube i helfigur Visa

Fabian Månsson Country, Folk, Rock

Fraulein Frauke Burlesque, Jazz

Fredagsmys Coverband

Full Koll Coverband

Gemene Man Rock, Blues

Governor Andy Reggae, Ska

Göran Ringbom Trubadur, Rock, Pop

Highwater Rock, 70-tal

Hollyz Dansband

Jacked Up Coverband

Jimmy Uller Bluesband Blues

Johan Brännström Trubadur

Johan Taube Visa

John Martin Magi, Trolleri

Kerstin Ryhed & Britta Bergström Sång-duo

Keski Show Trolleri

Lasse Sgvardsson Country, Dansband

Lazy Afternoon Americana, Country

Lobster Coverband

Ludvika Minicirkus Cirkus

Luftgitarr Tävling

Maggan Hammar Stand-up

Malin Musik Jazz, Lounge, Partyduo

Mariah Hortans Jazz

Martina Maren Orlop Pop

Midnight Express Coverband

ARTISTER OCH NÖJEN I BOKSTAVSORDNING
Mike Trolleri, Konferencier

Mona Rosell Klassiskt

Monsteras Blues Band Blues

Mugshot Coverband

Månsson Allstars Coverband

No Limits Coverband

No Money Money Rock, Blues

Oliver Tambour Band Soul, Pop, Funk

Partycovers Coverband

Pentarchy West coast

Pether Nilsson Trubadur

Planefield Rock

Psychotic Youth Powerpop, Surf, Punk

Pökerz Tribute

Raceway Coverband

Red West Rock n’ roll, 50-tal

Remington Steele Band Coverband

Rewire Country, Rock

Robert Wells Boogie, Rock

Rockprinsen 50-tal, 60-tal

Ronnie Åstrom Tävling

Root 63 Coverband

Rydell & Quick Coverband

Sandman Sisters Jazz, Rock, Disco

Scotts Dansband, Coverband

Showgruppen Show

Signe Rudberg Selin Visa, Jazz, Folk

Sisters of Soul Soul

Sixten Enmansband, Pop, Rock

Skaboogie Blues, Boogie, Soul
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Som’ thin’ Jazz

Soul Pack Coverband, Soul

Stage for You Show, Disco, Schlager

Steve Future Boogie, Rock

Stockholm Rockers Rock, 60-tal

Sven Granholm Jazz Quartet Jazz

Sven-Erik Granholm Band Coverband

Säckpipsorkestern Folk

Team Cubania Latin jazz, Salsa

The Husbandss Coverband

The Matchmen Coverband

The Two Boys 50-tal, 60-tal, Shuffle

Thomas Cervin Trubadur

Trabbant Visa, Rock, Pop

Trackbite Coverband

Vargen Tribute

Vinylbandet 50-tal, 60-tal, 70-tal

Vinylkompaniet 60-tal, 70-tal

Vocalettes Pop, Disco, Schlager

Walmann Combo Tribute

Wasa Express Rock

Willy Hovelmann Enmansband, DJ

TM info@nojestorget.se
08-19 50 50

Ansvarig utgivare: Ulf Bejerstrand
Försäljning: Lars Jahnson
Formgivning: Lars Jahnson

Adress: Fantastiska Nöjen AB
Box 10011, 121 26 Stockholm-Globen



Alain Autio Solo
SONG • JAZZ • BLUES • FLOW

”Alain squeeze tears out from his
guitar with a superb style.”

JUHA SEITZ

”Detta är spelglädje rakt igenom
och bra sådan dessutom.”

JOHAN E. SKOGLUND



Amanda Ginsburg
”Inte sedan Monica Zetterlund har jazz 
på svenska låtit så chosefri och självklar 

som när Amanda sjunger.”
OLLE ADOLPHSONS STIPENDIUM

TYROLERBAND · OKTOBERFESTSHOW

25 ÅRS ERFARENHET AV TYROL OCH FEST

Har uppträtt i bl.a. SVT, TV4, Ishockey-VM Globen och Café Opera.
Privata engagemang för tex Ericsson, Partykungen, ICA och SJ.

Äkta bayersk umpa-umpa, humorinslag, shownummer & allsångsblad.
Alpen Kapelle Oktoberfestshow, utgår från Stockholm.



Anders Stävarby

Albumet finns 
till försäljning 
vid konserten.

Anders Stävarby, kanske 
en av landets främsta 
Frödingtolkare.
Anders tonsättning 
av ”Vackert Väder” 
inspelad i stora salongen 
på Mårbacka finns 
publicerad på youtube.

Senaste albumet 
”Fröding Bellman 
Andersson & Jag” 
med 15 spår, egna 
visor och några 
riktigt välkända 
visor ur svenska 
visskatten.



Med över 1000 spelningar på 
företagsevent, krogar och fester 
tillhör han skaran av Sveriges 
mest anlitade trubadurer.

Kan uppträda akustiskt eller med 
skräddarsydda musikbakgrunder 
för maximal partystämning.

Ett säkert kort för en 
lyckad fest!

ARKANSAS DAVE
WITH ERIC HANSSON TRIO

(USA)

His musicianship is exceptionally
good and incredibly infectious. 

Arkansas Dave delivers an exciting, rock heavy edge to 
Americana which is thoroughly enjoyable, with upbeat, 

energetic, head banging songs as well as mid tempo 
and down tempo that make you eager to see him live.

buildingourownnashville.com music-news.com





 

BAND OF FIVE är coverbandet som lyfter festen och fyller 
dansgolvet! 

Med allt från odödliga klassiker till de senaste hitsen skapar vi 
partystämning! 

 

  
 

Det självklara valet när ni vill ha det bästa coverbandet. 

Pelle Berglund
Trummor

Ulf Bejerstrand
Sång/Bas

Mattias Mueller
Gitarr



En sångare och 
gitarrist som ger 
underhållning
i världsklass!

BJÖRN
TRUBADUR

BERTILSSON

Man kan vänta sig 
tolkningar på allt från; 
Peter le Marc, Bruno 
Mars, Jimi Hendrix, Eric 
Clapton, Prince och 
Mikael Rickfors m fl.

rock i alla
dess former!
Bandet består av 
medlemmar från 
Rabalder och
Led Boots.



Brian kommer ursprungligen från New York 
(Brooklyn) och har starkt influerats av bl a 
bluesfantomerna Buddy Guy och J.R Wells. Han 
älskar sin Dobro-slideguitar och det hörs verkligen...

+ FRIENDS

BRIAN
KRAMER
BLUES En Dj Ikon & producent med 

165 guld & platina plattor 
bakom sig & otaliga listettor.

Han leverar Hits & Galen 
stämning med hits som folk 
älskat att dansa till.



Christina Lindberg

Foto: Katrina Mäkinen
Styling: Peter Englund

Ge dig 
själv en 
chans

NYTT ALBUM

Foto: Gunnar Holmberg

Carin Lundin
Carin Lundin sjunger
låtar från sina album;

From Dusk to Dawn,
Songs that we all recognise

och What now my love

Sven Erik Granholm trio:
Per Ola Gadd - Kontrabas

Sven Erik Granholm - Gitarr
Nils Danell - Trummor

Som spelat med bl.a:
Lee Konitz, Wilma Reading, Titiyo, 
Monica Zetterlund, Scott Hamilton, 

Kjell Öhman, Svante Thuresson
och Putte Wickman.



Cristina Taube
P E L L E  O L S S O N S  O R K E S T E R

Cristina och Pelle levererar fantastiska minnen med sitt 
åtta-manna band, Högklassig underhållning för dans, 

vid fest, på bal eller som en storslagen konsert.

De Sotos är ett av de mest etablerade
och välkända livebanden i Sverige.

Både som show och kompband har De Sotos
mer än 20 års erfarenhet av företagsevent,
TV-underhållning, turnéer, After Ski och,

framför allt, nattklubbsspelningar.



NY MUSIK UTE!

Hyllningskväll till den 
skönaste sångaren och 

entertainern av dem alla!  
Patrik Stenberg sjunger Dinos 
oslagbara låtar med stor kärlek, 

utan försök till imitation, och backas 
upp av ett åttamannaband under 

ledning av Krister Lundkvist.

That’s amore!

A legend tribute



Bengt Djerf - DeSotos
Sångare och gitarrist. Denna legendar har setts på diverse 

blues och rockscener runt om i landet. Han spelar nu med ett 
av Sveriges mest aniltade coverband, DeSotos.

Mikael Stenberg - Moosebrothers
Ännu en legendarisk sångare och gitarrist. Den långe mannen 
med en röst som få. Hade en liten karriär som artist i bandet 

Oboy i slutet av 80-talet.  Spelar idag med det grymt svängiga  
showbandet Moosebrothers.

Johan Norgren - Vikingarna
Den enda nu levande kameleonttrummisen, som spelat med 
bl,a Ace of Base och coverbandet Bad Influence. Medlem i 

Sveriges största dansband Vikingarna. 

Mats Nilsson - Hoffman Circus
Frilansande basist som setts på allt ifrån musikalscenen till 
komphund åt diverse kända och okända artister. Numer 
spelandes med bl a populära Hoffman Circus och Jan 

Johansen.

Frank Rönningen - Smalare än Thord
Keyboardisten med den stora rösten. Frank var bl a med i 
kören när  Charlotte Perreli vann Eurovision song contest 
(Take me to your heaven). Idag hittar man honom i det 

välmeriterade coverbandet Smalare än Thord.

SUPER-ROCKBANDET

BENKE · JOPPE · BACKE · ANDEBERG



DJ Jens 

Midnattsloppet, Klubben,  Bröllop,  

Födelsedag, Kick off, Event. 

Mitt jobb är att förgylla eran dag. 
 



Skotskt & 
irländskt !
Anders Gjörling, Bolennart Lindberg och Mårten Smith, 
är alla rutinerade multimusikanter med bakgrund i bland 
annat The Corbies och Raven och  har spelat på alla 
större scener och festivaler i Sverige, synts i tv och på bio, 
spelat in fem skivor och turnerat flitigt i Europa.

Konserter, pubunderhållning, ceilidhdans.
 

Vi utgår från Stockholm och uppträder över hela 
landet, eget PA tar vi med oss. D
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E. Hilterz
For participating in the 7th Annual Charleston Sports

Fest Given this day 13th of June in the year 2020

 

E. Hilterz
For participating in the 7th Annual Charleston Sports

Fest Given this day 13th of June in the year 2020

 

 

Bandet som tar festen till dej och får alla att slå
tofflorna i taket. spelar på allt från festivaler till
hemmafester och får Eddie Meduza att kännas

mer levande än någonsin! 
 

P.S. Till dej som fajtas med kronofogden är detta de självklara valet!



Eddie lämnade oss 2002 och nu bärs fanan 
vidare av Roarin’ Cadillacs gitarrist Björn 
Melin och trumslagaren Dr. Åke Eriksson.
Att dessutom basen trakteras av Eddie’s 
manager Uffe Bejerstrand och sången av 
Fredrik Mattsson gör ju inte saken sämre.

Gasen i botten pöjkarrrr!

Närmare originalet kan
vi inte komma idag!

EKDAL
BIG RED

...Dylan, Hendrix, Stones, BeeGees, Santana,
Wilson Pickett, Prince, Joe Cocker...

Perfekta blandade coverdraget för festen, 40-70-årsskivan eller 

musikstället / puben. Kanonstämning oavsett sammanhang!

S O U L  ·  R O C K  ·  B L U E S



Barpianist som spelar sångerna du älskar 
Piano & sång - soft i bakgrunden eller klackarna i taket.

Jazz, visa, pop, ibland lite rock och eget - nya och gamla hits.

Kommer gärna själv med pianot, men kan även ha med stort eller litet band.

Emily Winter is a 25 year old Singer and Songwriter writing and 
performing emotional Country/Folk music , some say she might 

remind you of Brandi Carlile, Donovan Woods or an English 
version of the Swedish singer/songwriter Melissa Horn.

By her side you will always find Martin Forsmoo playing 
wonderful guitar and also doing some BV here and there.

Emily Winter



sittande publikFöreställningar för

Svensk Musik och Teater - Erik Winqvist m.fl.

Evert Taube i helfigur
Evert Taube, världsmedborgare

- behandlar en stor del av världen i 
sin diktning med influenser av både 

latinamerikansk och svensk folkmusik.

Birgit Ljungberg, sång och dans och
Ulf Johan Tempelman sång och gitarr,

i en spännande konstellation som bjuder
på äventyr, ballader, danskonversationer

och lite stämsång i sitt framförande.

Både Birgit och Ulf Johan har även egna program.



LIVE 18-19 JUNI

Americana - a mix of country, folk, rock - with lyrical 
themes for us who are trying to get through life - not 

always an easy task!

If you like; Guy Clark, Steve Earle, Hayes Carll, Emmylou 
Harris, The Band, Jason Isbell, Lucinda Williams, Todd Snider.

- You should check these guys out.

FABIAN MÅNSSON & Co

Fabian Månsson
The Truth & Some Other Lies

Tales of Treason
Mercury Motel

Micke Hujanen, Robert Ivansson & Peter Bergkvist
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Med Erik Koskinen och Lars Normalm från Lars Vegas Trio 
blir det mycket skoj, och med Anders Öhman och Anders 

Sandström med härliga röster blir det kul-bra-skönt!

Nya och gamla låtar med akustiska gitarrer, bas och Cajon-
trumma skapar en charmig ljudbild ihop med stämsången.

En spelning med Fredagsmys innebär mycket kul och 
interagerande med publiken med infall och allsång.

Fredagsmys
Inte bara ett kulturfenomen 
det är också ett partyband

OBS: Funkar alltid lika bra
oavsett veckodag!



www.gemene-man.se



Highwater är ett band av den gamla skolan som 
strävar efter att leverera sin musik så ärligt, 
kompromisslöst och svängigt som det går.

Bandets repertoar består av egna låtar 
kompletterat med tolkningar av låtar 

från exempelvis Aerosmith, Free
och Bad Company.

Krukmakaren och trubaduren som 
sjöng om snabbköpskassörskan är 
fortfarande lika aktuell!

Göran passar perfekt i alla sammanhang 
där han framför egna och andras låtar som 
han älskar - ensam eller med band.

- Succe på festen.

Göran
Ringbom



Mogen dansmusik
med glädje, kvalité och

musikalisk känsla!
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Ett av Scandinaviens bästa RockBluesBand

DRAR FULLT VAR VI ÄN SPELAR!
UPPTRÄDER OFTA MED VÄLKÄNDA GÄSTARTISTER!

Johan
Brännström

Uppsala-baserad trubadur med en stark sångröst  
och bred repertoar. Spelar såväl akustiskt som med 
musikbakgrunder. Med andra ord: jag skapar den  

stämning du vill ha och gör ditt event till en upplevelse.



VISSÅNGARE OCH ESTRADÖR

 Sjunger och kåserar omkring 
visdiktarna och deras visor.
Evert Taube, Alf Hambe, Ruben Nilson, Olle 
Adolphson, Allan Edwall, Nils Ferlin, Dan 

Andersson, Gustaf Fröding, m fl.

johantaube

”Vilken succé det blev, denna show
kan varmt rekommenderas!”

T Fesse, IFK Östersund

”Så många var helt imponerade av dig 
och din show. Det var helt suveränt bra.”

Papperkungen AB

”Vi vill tacka för en jättekul show 
- du ägde oss fullständigt.”

Brudparet Lasse och Monica

John Martin bjuder på en mix
av magi och komik i högt tempo!

Med nära kontakt med publiken erbjuds en underhållande show
utan gränser som bäst liknas med en stand up comedy akt

med massor av trolleri och magiska händelser.



Kerstin Ryhed &
Britta Bergström
Piano- och sångduo med stor erfarenhet av att underhålla.

Sångerskorna från Allsång på Skansen och Så Mycket Bättre, har samarbetat med artister som;
Agnetha Fältskog, Björn Skifs, Carola, Håkan Hellström, Lisa Nilsson, Loreen, Måns Zelmerlöw, Orup, Peter Jöback.

”SUCCÉ! - Rekommenderas varmt till alla, riktigt bra!
Fantastiskt engagemang och stor professionalism.”

Maria Hillerbrand, CSN

MIDDAGSUNDERHÅLLNING · SÅNG-WORKSHOP · MINGELMUSIK
BRÖLLOP · MUSIK-QUIZ · PIANOBAR · SING-ALONG · KÖRSLAG



Grundade Lasse Stefanz 
1967 och gick sin egen väg 
2012. Har sedan dess gett 
ut 6 soloalbum samt 2 album 
tillsammans med Familjen 
Sigfridsson.
Spelar på allsångskvällar, festivaler, 
cafèaftnar, kyrkokonserter,  
företagsgig, privata event, PRO,SPF 
m.m m.m. antingen själv eller 
tillsammans med Familjen Sigfridsson 
(sonen Emil, hans fru Zara, och deras 
barn Ängla, Älvin och Vilda) eller 
tillsammans med Christina Lindberg.
Kan också bokas med eget band.

”A piece of Americana that amediately brings you into a 
great mode”

Lazy Afternoon spelar härlig gungande americana. Det 
innebär härliga sånger, maffig stämsång, ylande elgitarr 
och hett, ryckigt durspel. Och så den irländska bouzouk-
in förstås. Detta sammantaget skapar Lazy afternoon och 
ett sound som gör det svårt att sitta still till.



En sak är säker! Var man än befinner sig i livet finns det alltid utrymme 
för bra rock´n´roll. Powertrion LOBSTER levererar hårt drivande, 
energisk rock´n´roll med attityd och tempo, oavsett vad som är

”up to date” eller trendigt för tillfället.

Repertoaren består huvudsakligen av låtar från 50-70-talet av artister 
som Rolling Stones, Little Richard, John Fogerty, Sweet, Chuck Berry, 

Nazareth, Beatles, ZZ Top, The Clash, Slade, AC/DC och många 
fler. Tre fullängdare har man hunnit med att släppa. ”Rock´n´Roll 

Recycle” (2010), ”Classics Revisited” (2012) och ”Recovered” (2018). 
Sommaren 2015 släpptes dessutom, lagom till 15-års jubileet,

vinyl EP:n I´m a King Bee. 

Huvudregeln är att det ska kunna sorteras in under fliken 100% ROCK.



MISSA INTE VÅRA
DELTÄVLINGAR!

Ingen föranmälning, 60 sek per tävlande, 
10 tävlande per deltävling, Publiken är jury.

K O M E D I  ·  S T A N D - U P  ·  R E A L I T Y  R O L L S P E L 

MAGGAN HAMMAR

”Vi kan med varma händer rekommendera 
Maggan om ni vill ha en föreställning med 
högt i tak som ingen glömmer!”
Annika Svensson, Ardex AB

”Han som satt bredvid mig och skrattade så 
att tårarna fullkomligt sprutade, sa att han 
inte hade skrattat så här någon gång
tidigare under hans 20 år på företaget.”
Johanna Sjöström, DLL Group Sweden

”Du är ju hur rolig som helst!
Intelligent och känsligt, ömsint och insiktsfullt  
och överrumplade grovt - Så härligt!”
Richard Hobert, filmregissör

Gästen ni aldrig glömmer!



MalinMusik
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"Malin är en väldigt 
karismatisk artist och 

sångerska med en röst som 
har ”det”. 

 
När man sysslat med musik 
som jag gjort i hela mitt liv, 

så är det vissa röster och 
vissa ageranden på scen som 

man blir glad och varm av, 
som inte bara passerar 

obemärkt.  
 

Malin har fått den gåvan att 
henne kommer man ihåg, för 

hon ”brinner” på scen!” 
 

 
 

 
 

 Tydligt, snabbt, 
konkret och rakt. Fick 

precis vad vi hade 
efterfrågat i form av ös, 

dans, quiz och sång.  
 

 
Bara hört positivt från 
medarbetare som blev 

superpeppade  
Rekommenderas 

VARMT!" 

Sångerskan som erbjuder jazz/loungemusik till 
din fest och fartfylld partyduo med musik som 

Disco, ABBA, Rock och pop. 

Även musikquizer kan erbjudas. 

"Fantastisk 
kommunikation innan 

eventet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

J A Z Z  Q U A R T E T

Mariah Hortans is a 
Finnish jazz vocalist 
and composer.
Gifted with a soft and sensual 
voice, she is best known for her 
work with jazz guitarist and 
arranger Mathias Sandberg, 
with whom she has released two 
albums and toured extensively 
nationally as well as in the 
United States.

With influences ranging from 
Peggy Lee to Frank Sinatra, her 
songwriting is often reminiscent 
of the golden age of the 
American popular song, while 
her simple and honest lyrics 
reflect modern life. The concert 
in Engelen is a part of her 
release tour for her new album 
”Let’s Blame Spring”.
Mariah Hortans, vocals (FIN)
Mathias Sandberg, guitarr (FIN) 
Josef Karnebäck, bass
Hannes Sigfridsson, drums



Martina
Maren
Orlop
Martina är en internationell 
sångerska, textförfattare och 
kompositör.
Genom sitt musikaliska 
samarbete med 
kompositören/ 
musikproducenten 
Tommy Aperia 
har hon skapat ett 
internationellt program 
med sånger på svenska, 
tyska, engelska och 
italienska - med 
glamorösa inslag.

Hennes shower drar fulla 
hus. Hon spelas på radio 
och kan med fördel hittas 
på Youtube.

Martina sjunger live 
till egen förinspelad 
bakgrundsmusik . 

Musiken lämpar sig 
utmärkt för både mindre 
och större scener, samt som 
underhållning på privata 
evenemang. 

Martina levererar alltid en 
bra show och garanterar 
en trevlig och minnesvärd 
upplevelse.

Valkyria The One and Only



En mångsidig, skicklig och livfull artist, 
som kan underhålla med både vacker
sång och musik.

Mona är även en fantastisk historieberättare, som 
gärna kryddar kvällen med sina fyndiga anekdoter.
Hennes mångsidighet som musiker blir vi varse när 
hon med lätthet byter skepnad och lika otvunget 
spelar operetter och klassisk musik som kyrko- och 
musik från världens alla hörn.

Hennes absoluta specialitet är dock den alltid 
lika uppskattade Wieneraftonen.

Monas stora repertoar kan förstärkas med en
eller flera musikanter - musikaliskt storartat
med charm och humor.

Special-arrangemang med bl a; Coldplay, Metallica,
Avicci och ABBA... eller vad du själv vill höra.

Mona
Rosell

Silvermedaljör - World Championship of Performing Arts

MAGISK ENTERTAINER
Det finns många under-

hållare, men bara en Mike!
Trollkarlen, magikern Mike 
har över 30 års erfarenhet 

som underhållare! Så boka 
en extra spännande trollkarl, 

magiker eller clown. En elegant, 
humoristisk och professionell 

underhållande show.
En show med en blandad finess av 

humor, trolleri, magi eller mingeltrolleri 
som går hem vid alla tillfällen t.ex. 

företags arrangemang eller
barn och familje program.

Mike kan även bokas som förtrollande 
konferencier, toastmaster eller program-
värd med inslag av trolleri, för alla slags 

arrangemang t.ex. Talangtävlingar, 
företagsevent, middagar och mässor!

”Alltid proffsiga produktioner oavsett 
om det gäller clown och trollkarl för 

barn, magiker för vuxna eller som 
eventvärd. Man blir alltid jättenöjd!”

Kronocamping Saxnäs Öland

”Kvällen blev otroligt lyckad och 
minnesvärd. Du höll ihop kalaset på 

ett föredömligt sätt. Härligt bemötande 
och proffsig underhållning, historiskt!”

Johan, Syab



Fantastiskt ös från ett av Sveriges bästa coverband.
Från svängig Rockabilly där Elvis möter Johnny Cash 

till Rolling Stones och moderna hits. 

KRIMINELLT BRA!
Månsson All Stars är ett uppskattat coverband 

som spelar med artister som Tomas Ledin, Måns 
Zelmerlöv, Charlotte Perrelli, Lena Philipsson, E-Type, 

EMD, Danny, Nanne Grönvall, Ola, Style, Kalle 
Moareus, Nordman, Lill-Babs, Linda Lampenius, Mats 
Ronander, Andreas Johnsson, Linda Bengtzing m.fl.

Boka MÅNSSON ALLSTARS som ett trevligt coverband 
eller med någon utav våra uppskattade gästartister.



Monsteras
Blues Band

Ett av de bästa blues- och underhållningsbanden
i Sverige - som firar 45 år våren 2019.

14 ALBUM PÅ SPOTIFY & YOUTUBE

Calle Engström Sång, gitarr, munspel
Mats Grönqvist Sång, gitarr
Peo Fahlström Piano, orgel
Bosse Olsson Bas
Tommy Medner Trummor

.. .

Det som gör No Limits till landets bästa coverband är 
nog vår höga musikaliska nivå och vår förmåga att 

underhålla och få med oss publiken.

Det som gör oss unika - är vår bredd.

”Vi har haft nöjet att ha anlita No Limits sedan 1998. De är 
inte bara otroligt duktiga musiker, de är också fenomenala 
på att få med sig publiken och skapa en härlig stämning”.

Pontus Langley, Langley Travel



R O C K  &  B L U E S  C O V E R B A N D

No Money Honey är ett rock & bluesband  

med tyngd på tunga gitarrvirtuoser. 

No Money Honey kommer från musikstäderna

Borlänge & Stockholm. Bandet har en gedigen 

musikbakgrund där musikerna spelat det 

mesta i musikväg. 

No Money Honey trivs bäst när publiken 

svettas och har kul!

Instagram: nomoneyhoneyband

Facebook: No Money Honey

YouTube: No Money Honey The band

Ett band med drag
från Rytmus som gillar

underhållning och party!



PARTYCOVERS
Trion som spelar glada och dansanta par-

tycovers - vi lyfter festen på Afterski,
Bröllop, Företag och Event. Vi går igång 

på att se vår publik lycklig.

PARTYCOVERS Med rötterna i Enebyberg bjuder Pentarchy på en 
musikalisk resa med West Coast-inspirerat sound.

Med förstärkning från kör och blås blir
upplevelsen fulländad - missa inte detta!

LIVE PÅ ENGELEN 21 MAJ

Facebook.com/ThePentarchy
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Med rötterna i Enebyberg bjuder Pentarchy på en 
musikalisk resa med West Coast-inspirerat sound.

Med förstärkning från kör och blås blir
upplevelsen fulländad - missa inte detta!

LIVE PÅ ENGELEN 21 MAJ

Facebook.com/ThePentarchy



 

You can scent the influences of Planefield´s 
musical style when the whispers of earlier 

alternative/rock legends like R.E.M, U2 and The 
Cure echoes in their guitar-oriented sound.

”A magnificent sounding band
in the alternative/rock scene”

Norrtalje newspaper

”A source of exquisitely melodic 
acoustic rock/pop music!”

ValleyFM 89.5

OUTSIDE THE WALLS EP
O U T  N O W !





VI LEVERERAR ETT PARTYPROGRAM MED MASSOR AV TRYCK

Ett av Sveriges bästa party och coverband
med över 3500 spelningar i bagaget!



Bandet man kan lyssna på och dansa till!

Inget går upp mot känslan av bra live-musik och vi 
har den för er. Med både tjej och kille vid micken 

blir repertoaren både bred och spännande.
Vi bjuder gärna på låten som är favoriten i listan 

som gör festen eller låten du trodde du glömt bort.



LEFFE CARLSSON

Publiken bjuds på 
en generationsöver-

skridande show med den 
musik som startade 

allt på 50-60 talet.
Egna låtar, covers och 

numera traditionella låtar 
som idag är synonymt 
med Rockprinsen!

Väldigt uppskattad 
retro/legend-show 
av såväl publik som 

arrangörer med en av 
Sveriges absolut bästa

rockröster.

Även tillgänglig som gästartist 
med rock-orkester på plats.

Två egna orkestrar i Sverige:
- Rock´n Roll Show ’73, Sthlm
- Davey Barnes Songwriters Ed, Gbg

1972 kröntes han på Gröna Lund



Musik Quiz
RONNIE ÅSTRÖM

Följ med på en resa
i musikhistorien där
jag blandar enkelhet

med klurighet!

Gemensamt är att alla 
frågor handlar om musik!

Allt varvas med att jag såklart 
spelar några låtar också.

- Kom och härja! 

Fräsch ny folkrock, americana eller rock med inspiration av 
musiker som John Hiatt, Dave Rawlings & Gillian Welch, Tom 

Petty, Emmylou Harris m fl. Det ska svänga men det ska låta 
snyggt också. Sång och stämsång, slide, resonatorgitarr och rytm 

är viktiga inslag i vår musik.

Vi spelar en blandning av egna orginallåtar samt
kända eller okända covers - i vår tappning.



Rydell & Quick är utan tvekan de mest
turnerande och efterfrågade bandet i Sverige.

Över 5400 konserter och över 80 publikrekord.
Spektakulär scenshow med dubbla trummisar, fantastisk publikkontakt

och Malins saxofon. – En given succé på din fest!

Har släppt två album med eget material
R.O.C.K.O.H.O.L.I.C 2006 och R.O.A.D.T.R.I.P. 2013

R.O.A.D.T.R.I.P gick rakt in på 3:e plats på Svenska Topplistan
och låg 20 veckor på Sverige Top20.

Låten All In Like A Rockstar blev 1:a i Sverige på iTunes Rock

Sandman sisters en dansant tjejtrio i stämsång som bjuder på en musikalisk resa 
från sköna jazzlåtar till svängig rockabilly, rock & härliga discolåtar! 

svängigt 

40 och 50-tal 

Rock n roll

50, 60 och 70-tal 

Sandman sisters
en dansant trio i stämsång

Sandman sisters

´



Scotts passar lika bra i folkparken som på
nattklubben där man kör sina populära ”showset”.

Scotts fick sitt stora genomslag i Dansbandskampen 2008 och 
Melodifestivalen 2009 där man tog sig till andra chansen.

Scotts debutplatta såldes i 60.000 exemplar i norden.

Scotts blev utvalda till: Arrangörernas favorit 2012 och 2013.

Professionella event med underhållning och kvalitet

Våra Showgrupper och artister reser över hela Sverige likväl 
som över Europa och underhåller på alla typer av evenemang.

Showgruppen producerar helhetslösningar för allt från
stora företagsfester och event till mindre privata tillställningar.

Vi bokar även Sveriges mer kända artister när ni vill toppa ert arrangemang.
 

Vi erbjuder paketlösningar med egen teknik, scen, ljud, ljus och storbild.



Signe
Rudberg
Selin

Sjunger egna och andras visor och 
läser poesi till musik.
Hon kan leverera program 
med olika teman för privata 
fester, kulturfestivaler, bibliotek, 
vernissage på konstgallerier.

Passar även bra för kurser, 
konferenser, fortbildningar mm
som vill ha en fin avslutning med  
sång och poesi.

Både stillsamt och humoristiskt 
och lite stand-up.
Även folkmusik och jazz. Sjunger 
på svenska, engelska, franska.

Lång vana vid internationella 
grupper där hon leder språk- och 
kultur-workshops: med sånger på 
svenska.

Samarbetar med ackompanjatör på 
piano eller gitarr..

 
 

SISTERS OF SOUL
 

V I  S E S !



Sixten är enmansbandet som ger en musikupplevelse som en hel orkester. 
Med proffsigt arrangerade bakgrunder och ett snyggt gitarrspel samt med förstklassig 
Ljud & ljusutrustning blir kvällen något alldeles extra. 
Sixtens repertoar är bred med allt från finstämda visor och ballader till pub/allsångslåtar 
eller Partyröj. 
Sixten anpassar alltid kvällen efter publikens önskemål. 

Sixten spelar även upp till rena danskvällar och gör även helkvällar med 
antingen Mogen dansmusik eller Modernt. Eller en blandning. 



SVERIGES BÄSTA SOULBAND

Tillsammans med sångarens stora 
soulröst bjuder Soul Pack på en intensiv 

och oemotståndlig brygd av soul och 
rock. Fantastiska musiker med egna låtar 
blandas med det bästa och mest kända 

låtarna från soul och rockhistorien.

”Suveränt!”
Publiken

”Vilket drag!”
Publiken

”Bäst i Sverige!”
Publiken

Som’thin’
with  Mallikawith Mallika

Som’thin’
www.somthin.se

Jazz, blues och funk när det svänger som bäst. 
Eget material varvas med tolkningar av Tom Waits, Norah 

Jones, Sonny Landreth, Eric Bibb, Roy Hargrove m.fl.  
Ta med dansskorna!

Somthin pocket guide.indd 2018-06-11, 16:191



Steve är en utpräglad live-artist som fångar 
publiken med sin tunga blues med rötter

i Chicago och lämnar ingen oberörd.

Steve släppte låten ”Brand New Day”
i USA där den hamnade på Top 200

independent och Top 80 blues.

ROCK BLUES MAGIC

En Dinnershow med fart, tempo, glädje, glitter & glamour

”Ett proffsigt gäng med stil pch kvalitét som bidrog med hög 
energi och glädje under vår kväll.”

/Agneta Nilsson, Semper

”Härligt uppfriskande och medryckande gäng som inte lämnar 
någon oberörd. Vilket Ös!”
/Mona Palm, Skatteverket

En fartfylld färgsprakande show i form av olika medleyn som 
garanterat höjer stämningen!

Bland de olika numrena bjuds det på klassiska hits men med fokus på 
det gruppen gör bäst – 

Disco, Schlager och musik från ABBA.

Allt som behövs för en lyckad kväll!



Med rungande rock från fornstora dagar i det svenska 50-talet.
Rockabilly på svenska är vårt motto.

Vår specialitet är 
soft underhållning 
vid välkomstdrinkar 
cocktailpartyn.
Sven Granholm har turnerat
i Sverige, Kina och USA samt 
ackompanjerat artister som; 
Titiyo, Jennifer Brown, Carola, 
Magnus Uggla och Uno 
Svenningsson.

Om ni vill ha någon speciell 
gästartist går det säkert att 
ordna till ert event.
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ROCK · SOUL · BLUES
Black Crowes, Prince, James Brown,

Otis Redding, Albert King, m fl
Bandmedlemmarna har tidigare spelat med
Magnus Uggla, LaGaylia Frazier och Titiyo

Vi har turnerat i USA, Europa och Kina

Pipes & 
Drums!
Säckpipsorkestern är specialiserad på bröllop, 
högtidsdagar och andra cermoniella sammanhang.  
Vi är med hundratalet nöjda kunder per år Sveriges mest 
anlitade säckpipsband. Vi gör upp programmet tillsammans 
med dig och hittar alltid den rätta lösningen för ditt 
evenemang. Du kan boka allt från en solopiper till ett helt 
band med Drum Major 

Vi utgår från Stockholm och uppträder över hela landet. S
ä

c
k

p
ip

s
o

rk
e

s
te

rn



The Husbands är:
Lasse Lindbom, Pelle Alsing, Patrik 
Lundström och Mats Gaffa Karlsson

Det blir både akustiskt med låtar från Lasses 
katalog som artist, låtskrivare och producent 

samt favoritlåtar från 60 talet och framåt.



”Fantastiskt, finns en anledning
till att vi anlitat dem fem gånger”

”Svängiga, tajta och mycket
begåvade - ett trumfkort!”

UNDERHÅLLNING DU INTE KAN MOTSTÅ!
UNDERHÅLLNING DU INTE KAN MOTSTÅ!

Vi skräddarsyr varje uppdrag efter önskemål,
med möjlighet att utöka bandet för ett

ännu större sound. 60 YEARS BACK TO BACK

Vi berättar om våra idoler från 50- och 60-talet 
och spelar välkända låtar från vår ungdom.

The Two Boys 1959

Claes af Geijerstam & Tue Stiby
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Thomas kompar själv på 
gitarr, munspel och piano. 

Kompmusiker och band 
vid behov och önskemål.

Erfarenhet av bl a;
dop, bröllop och 

begravning.

KONSERT, STÄMNINGSMUSIK OCH ALLSÅNG

Ja du får ta mig lite gra
nd för 

den jag är och vara redo 
för ett 

tidigt farväl... du var vack
er och 

jag vart kär...

Kaffet står på...

1. Väntat på regnet så länge 4:34
Text och Musik: Mikael Christensen - Peter Tandlund

2. En tavla som hänger på sned 4:18
Text och Musik: Mikael Christensen

3. Vad vet jag 4:19
Text och Musik: Mikael Christensen

4. Fri fågel 3:33
Text och Musik: M. Christensen – P. Tandlund – P. Mattsson

5. Oslipad diamant 3:56
Text och Musik: Mikael Christensen

6. En vanlig dåres vals 4:48
Text och Musik: Mikael Christensen

7. Äkta och solid 3:51
Text och Musik: Mikael Christensen

8. Svårt att sova 2:44
Text och Musik: Mikael Christensen

9. Svart eller vitt 3:52
Text och Musik: Mikael Christensen

10. Cirkus på stan 4:00
Text och Musik: Mikael Christensen

11. Viskande ängel 3:32
Text och Musik: Mikael Christensen

12. Kaffet står på 4:11
Text och Musik: Mikael Christensen

Kaffet står på...
X

TC
 Pro

d
uctio

ns
XTC A

201901

www.trabbant.se
Förlag  2019 alla låtar SPM Music, Sweden

 &  2019 XTC Productions AB

Nytt album ute nu!
”När punken blir vuxen 
och verkligt livserfaren, 
tvättad av livsrelationer 
och erfarenheter... Som 
den förnyelse av den 

svenska visskatten den
de facto är.”

Johan Wilson

”Wow! Vilken resa ni 
gjort! Helt otroligt, är 

inte detta världs-klass så 
är världen ur led.”

Katarina Eurenius

”En intressant och 
välljudande skiva för en 

bred publik… Det är inte 
för intet som de är med 
på Svenska Närradions 

topplistas översta skikt.”
Micke Wallin, Radio Viking 101,4

”Det är dags att upptäcka 
en ny fantastisk svensk 

poet. Spännande, fräscht 
och på sina håll riktigt 

vackert.” 
Nina Wahlberg, Artistbokare



Live på Engelen:
Midsommarafton och midsommardagen

Vi har över 30 års erfarenhet av turnerande runt om i 
Sverige och Finland med en bred och blandad reportoar.

Vi tolkar bland annat Creedence, ZZ Top, Thin Lizzy,
Jerry Williams, T-rex, Hurriganes, AC/DC, Billy Idol,

Deep Purple, Whitesnake och Judas Priest m fl.
Vi spelar även moderna hits som publiken känner igen.

Med Trackbite på ditt event kan du alltid räkna med nöjda gäster. 
Repertoaren kan skräddarsys  för fest, företagsevent eller bröllop.



Vi spelar hitsen vi alltid gillat från 
vinylskivor från 50, 60 och 70-talet.

VINYLBANDET
Party, Rock & Pop

Vinylkompaniet blir glada av att
spela musik från 60 och 70-talet.

Vi har drygt 140 låtar i reportoaren.



Walmann Combo har i många år 
inspirerats av Thin Lizzys gitarrklanger och 
Irländskdoftande toner. De spelar en utvald 

samling bejublade favoriter bland de klassiska 
låtarna ur Lizzys låtskatt.

Medlemmar:
Lasse Walmann, Max Öhlén,

Staffan Söderholm och Rasmus Tibell



Nya friska tag med kultbandet

WASA EXPRESS
Nu med dubbel-gitarristerna 

Thomas och Björn, skönsjungande 
Suzie, tordöns-basen Håkan 

och som alltid... slamrande vid 
trummorna - Åke Eriksson.

Det lär bli tuffa tag framöver.



Marshall Mid Bluetooth 
håller musiken stark med 

över 30 timmars speltid 
på en enda laddning.

En kul tävling!

Du kan vinna ett par Marshall hörlurar
genom att maila till: tavling@nojestorget.se

Vinnare meddelas via mail och presenteras på hemsidan den 15 augusti.

J A H N S O N  D E S I G N

JahnsonLars

J A H N S O N  D E S I G N

JahnsonLars

J A H N S O N  D E S I G N

JahnsonLars

J A H N S O N  D E S I G N

JahnsonLars

L E T  M E  D E S I G N  Y O U

lars@jahnson.com



www.nojestorget.se

08-19 50 50
Vi har bokat underhållningen på Engelen i snart 20 år

Lägg till:

Om man vill hyra in ett 

band eller en artist... 
så 

kan man ju kontakta 

Nöjestorget...

Vi har ju allt

från A till Ö

och så mkt mer!

Lägg till:
Sveriges mest 

välsorterade artist och 
nöjesförmedling


