
SOMMARFEST DEN 6 JUNI!

Ekerö Kyrkväg 11 (vid Ekerö kyrka) • asknasgard@gmail.com

Sommarfesten genomföres i nästan onödigt trefvligt samarbete 
med Salabim Communication AB, Ekerö Music & More Festival, 

Grillsheriffen och Falks Event

Han där nere med hatten – har jag inte skådat honom på televisionen månne? 
Närmare bestämt i ”Grillmästarna”? Nu blir jag visst lite starstruck!

MUSIK, MAT OCH MYCKET, MYCKET MER!

www.asknas.com

GRILLSHERIFFEN

DAGENS PROGRAM:
Första delen av dagen har vi lite 
mer aktiviteter för barnen. Under andra delen riktar vi in oss på den vuxna publiken. Alla ska ha kul!

Kl. 12.00: Nu slår vi upp portarna!  
Ansiktsmålning för barnen. Premiär för Elins Chokladkebab! Vi laddar 
popcornmaskinen och Grillsheriffen förbereder grillandet.
Kl. 14.00: Mikke Lillman
Kl. 15.30: Musik i mellantid
Kl. 16.00: Symbios 
Kl. 17.30: Musik i mellantid
Kl. 19.00: The Locals
Kl. 20.30: Down Home Bluesband

Den som 
sviker i
dryckjom
sviker ock
i androm
styckjom.

DOWN HOME BLUESBAND

Live music 
non stop

SYMBIOS

THE LOCALS MIKKE LILLMAN

Down Home Bluesband spelar old school  
of blues. Det blir också elektrifierad 
Chicagoblues från 50-talet. Bandet består 
av Thomas Prim sång och gitarr, Mathias 
Andersén sång och munspel, Peter Sjövall 
trummor och Stefan Lindell på kontrabas. 
Läs mer på stefanbluesman.se 

Lena Steenhouwer och Thomas Erikson 
träffades genom Körslaget då de båda 
fick ett ”ja” av Anders Bagge. Efter 
tiden i TV bildade de duon The Locals, 
som spelar akustiska covers på allt från 
ballader till hårdrock. 

Symbios är ett band med rötterna på  
Mälaröarna, som spelar svensk vispop- 
jazzfolkrock. Låtarna fylls ofta med tänk-
värda texter om livet. Om du gillar Bo 
Kaspers, Cornelis, Kent, Stefan Andersson 
och Lisa Ekdal – då gillar du med säkerhet 
Symbios. Mer info på symbios.nu

Möt Mikke Lillman – Mälaröarnas egen 
Cornelis, som sjunger och framför egna 
och andras visor. Med inspiration av i 
huvudsak svensk visdiktning och egna 
upplevelser, skapar han sånger som 
lämnar få oberörda.
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Det var i TV-programmet ”Grillmästarna” som Thomas Lund fick namnet ”Grillsheriffen”. Nu har du chansen  att träffa honom och prova hans grymma burgare. Och  vem vet – kanske delar han med sig av ett   och annat somrigt grilltips! Mer info på grillsheriffen.se    

EKERÖ MUSIC & MORE

FESTIVAL

••

Asknäs Langos med handskalade räkor,

goffig sallad, belgiska våfflor med sylt &

grädde, Bullens korv med bröd. Lokal

öl från Nyckelbydal- & Adelsö byggeri

samt Franska Bubbliga lemonader.

    Och som alltid – ett bord fyllt med 

           Annikas sötsaker!

ASKNÄS SOMMARFESTMENY:


