
Vi tipsar om inspirerande festivaler värda att besöka i sommar. Njut av musik, sång, 
dans, yoga, inspirerande workshopar och god mat. Det fi nns ett stort utbud och alla 
har en sak gemensamt – möte med andra människor i glädje och gemenskap!
Text Marie Sjölander  Illustration BLUR LIFE 1975 (shutterstock.com)  Bild Arrangörernas egna
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SommarensSommarens
festivaler

Juni

Space of Love festival 
3–12 juni

En härlig kombination av personlig och andlig ut-
veckling blandat med bad, sol, golf, spa och fri lek.

En festival för hela familjen som erbjuder olika former av 
yoga, kurser i magdans, frigörande andning, heart dance, 
sång, afrikansk dans, trummor och familjekonstellationer. 
Det fi nns även särskilda workshopar för barn och goda 
möjligheter för fri lek. Festivalen ligger vid en sandstrand så 
solande och badande ingår i festivalupplevelsen. På områ-
det fi nns restaurang, bageri, simbassäng, minigolf, vanlig 
golf, spa och bastu.

VAR Campingen Böda Sand, Böda, Öland.

INFO www.spaceofl ove.nu

MEDVERKANDE Akasha Skaldeman, Sky, Bob Hansson, 
Nina & Boris, Zoë, Astrid Brinck, Ben Bushill med fl era. 

Kontaktimprovisationsfestival 
3–6 juni

Dansfestival med möten, impulser och sam-
skapande. Utforska närvaro, dialog, stillhet och 
mötet mellan individ och grupp utifrån kontakt-
improvisation. 

Helgen fokuserar på inre och yttre kontakt – kontakt med 
en själv, med ens kropp och med andra. Även meditation, 
morgonyoga, sharingcirklar och workingmeditation är integ-
rerade delar av festivalen. För erfarna dansare och nyfi kna 
nybörjare. Det fi nns grundklasser för den som är ny inom 
kontaktimprovisation. Öppna jams och bastu på kvällarna.

VAR Ängsbacka kursgård, Molkom.

INFO 0553-100 35, www.angsbacka.se

MEDVERKANDE Vega Luukkonen, Johan Nilsson, Dorte 
Bjerre Jensen, Magnus Skånberg, Magnus Vikström med fl era. 
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LivsUniversitetets kulturfestival 
10–12 juni

LivsUniversitetets kulturfestival är ny för i år. En samling 
av konstnärer och publik från många generationer och från 
när och fjärran. Det erbjuds ett generöst program av olika 
konstformer, traditioner och kulturer.

Musiken är klassiskt, jazz, folkmusik och invandrad musik. Det fi nns två 
scener för konstutställning, poesi, dans, yoga och kanske en och annan 
workshop. En öppen plats för möten och upplevelser. Möjlighet att 
övernatta eller tälta. Sommarkaféet är öppet för fi ka och mat. Njut av 
sommar och kultur i en inspirerande miljö.

VAR Livsuniversitetet, Väddö.

INFO www.lenakristina.se

MEDVERKANDE Richard Malmsten, Peter Elmberg, Elin Teilus, Lars 
Magnus Österberg, Jan Eric Ström, Marie Bergman med fl era. Mossagårds-

festivalen 
17–19 juni

Ekologisk musik- och upple-
velsefestival för hela familjen. 
Omgiven av fri natur får man 
njuta av qigong, spel och 
lek ar, musik, ekologisk mat 
och dryck, naturvandringar, 
föreläsningar, ekomarknad, 
fi lmvisning, bio-spa, konst 
med mera. Massor av aktivi-
teter för barn.

VAR Veberöd.

INFO 046-855 44, 
mossagardsfestivalen.se

MEDVERKANDE John 
Holm, Kebnekajse, Frida 
Andersson, Brainpool, Phon 
Jettri, Nightmen med fl era.

Ljungby 
berättarfestival

16–19 juni 
Lyssna på lokala berättare och 
berättarvärldens mest lysande 
stjärnor på denna festival som 
är fylld av spännande före-
ställningar, kurser, seminarier, 
vandringar och utfl ykter. Det 
fi nns även program för barn. 
Numera ingår även Musik i 
Sagobygd i festivalen.

VAR Ljungby.

INFO 0372-148 55, 
ljungbyberattarfestival.se

MEDVERKANDE Nino Mick, 
Jeja Sundström, Kajsa Bohlin, 
Emily Hennesey med fl era. 

Relationer

Yoga

Retreat
Dans

Musik

Midsommar-
nattsdröm 
23–26 juni

En festival med mycket ge-
menskap. Ceremonier, musik, 
kreativitet, skogsmagi, öppna 
hjärtan, nya vänner och mas-
sor av dans under sommarens 
ljusaste dagar och nätter. Tre 
dagar med plats för många 
möten och spontanitet.

VAR Ängsbacka 
kursgård, Molkom.

INFO 0553-100 35, 
angsbacka.se

MEDVERKANDE Talasi,  
Magnus Skånberg, Dan 
 Urbom, Sunniva Brynnel, 
Towe Gustavsson med fl era.

Midsommarfestival 
23–26 juni

En festival med gemenskap, 
sång och dans. Mundekul-
ladans/heartdance, frigörande 
dans, techodans, afrikansk 
dans och cirkeldans. Även 
sharing och mindfulness samt 
vegetarisk mat kryddat med 
Raw Food. På kvällarna, olika 
former av konserter och öppen 
scen samt dans till Dj:s i Amfi -
teatern. Barn är välkomna.

VAR Mundekulla 
kursgård, Emmaboda.

INFO mundekulla.se

MEDVERKANDE Peter Elm-
berg, Agneta Henning, Sara 
Riera, Ann Sjöling med fl era. 

Sexsibility Festival
29 juni–3 juli

Den intima festivalen där sex, 
närhet, kropp och själ står i 
fokus. Här fi nns workshopar i
sexibility, tantra, taoism, shama-
nism, med mera. Det erbjuds 
cirka femtio olika work shopar 
– allt från mjukare varianter till 
mer utmanande och utåtrik-
tade. Intentionen är att skapa 
trygghet och gemenskap.

VAR Ängsbacka 
kursgård, Molkom.

INFO 0553-100 35, 
angsbacka.se

MEDVERKANDE Matt 
Schwent, Silja Rehfeldt, Lam-
hita Marita Jacobson, Johan 
Ekenberg med fl era.
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Juli
Acro Yoga  

Festival 
1–4 juli

AcroBhakti bjuder in till 
festival på kursgården 
Mundekulla. AcroYoga 
förenar yoga, akrobatik och 
thaimassage. Genom att 
blanda dessa kunskaper ska-
pas en yogaform som odlar 
förtroende, lekfullhet och 
gemenskap. Workshopar för 
både nybörjare och erfarna.

VAR Mundekulla 
kursgård, Emmaboda.

INFO mundekulla.se 
acrobhakti.com

MEDVERKANDE Åsa Kalyani, 
Barbara Lipsky, Boris Acro, Cat 
Duval, Christopher Ekelund, 
Esther Hertog  med flera.

Holistisk 
sommarfestival 

1–6 juli
En livsstilsfestival med fokus på 
hela människan – kropp, själ 
och ande. Gemenskap med 
närvaro. Erbjuder kontempla-
tion, andlighet, sång, dans och 
musik. Festivalen genomförs 
som en högskolekurs med 
lärare vid Idrottshögskolan.

VAR Bosei, Idrotts-
högskolan, Præstø, 
Sydsjælland.

INFO  
holistisksommerfestival.dk

MEDVERKANDE Grete 
Rahbek, Rosa Birthe Nielsen, 
Alexander Hjorth, Satyadev 
Barman med flera. 

Nordiska Gudinnefestivalen 
8–10 juli

Tacksamhet och firande av Moder Jord i en glädjefylld 
 folkfest bland gamla kraftplatser.

Festivalen bejakar den gamla folktron och lyfter fram gudinnan – Moder Jord 
i ljuset för att skapa balans mellan den feminina och maskulina kraften. Ta del 
av workshopar, dans, musik, kraftsång, guidade meditationer, trumresor, före-
läsningar, behandlingar, sharings, sagoberättelser, gudinneyoga, folklustspel, 
samt barncirklar för de mindre. Gammal kunskap delas av kloka kvinnor och 
män, shamaner, prästinnor, häxor och jordemödrar. På marknadsplatsen säljs 
vackra hantverk, kläder, smycken, ekologiskt, naturgodis, kraftsaker, trummor, 
örter och magiska ting. Här kan du få olika former av healingbehandlingar, 
tarotläsningar och mediala sittningar, tatuering och kroppsmålning.

VAR Fjärås utanför Göteborg.

INFO www.nordiskagudinnefestivalen.se

MEDVERKANDE Bliss, Ania och Magnus Munay, Agneta Oreheim, 
 Sandra Hofer; Amanecer, Siv Stefansson med flera. 

Peace and love 
festival & forum 

7–9 juli
Festivalen vill förena humanis-
tiska värderingar med kultur 
och kunskap och har alltid haft 
sin grund i rättvisetankar, miljö, 
fred och kärlek. I år fyller pun-
ken 40 år och det firar Peace 
& Love med premiären av 
”Punk & Love” – punkband, 
fotoutställning, föreläsningar, 
skivmässa och dj-tält.

VAR Folkets park, 
Borlänge.

INFO peaceandlove.se

MEDVERKANDE Anna 
Ternheim, Charta 77, 
 Elliphant, Lars Winnerbäck, 
Hoffmaestro, Melissa Horn, 
Little Jinder med flera.

Green World Yoga & 
Sacred Music Festival 

29 juni–3 juli
Ett livsbejakande firande av yoga och 
sacred music i den fridfulla slotts-
miljön på Center for Evolutionary 
Consciousness där yoga, ekologi och 
sacred music står i centrum.

Festivalen äger rum i den historiska slottsparken 
på Tullesbo Slott som fylls av många glädje-
fyllda konserter och uppträdanden, yoga och 
chanting-workshopar med internationella lärare. 
Detta är en möjlighet att uppleva en mötesplats 
för ekologi och andlighet, där andligheten blir 
jordnära och ekologin himmelsk och som du 
kan dela med hela familjen. Fri entré. För-
handsregistrering krävs.

VAR Tullesbo slott, Sjöbo.

INFO www.cecsweden.org

MEDVERKANDE Guruji Sri Vast, Thomas 
Di Leva, Mirabai Ceiba, The Saints, Sacred 
Earth, Janin Devi, Kailash Kokopelli med flera.



Summer Festival
10–17 juli

”Summer of Super Love”. En festival fylld med ny energi där 
man fi rar livet i gemensam meditation. En vecka med djup, 
kärlek, kreativitet, skoj och lekfullhet.

I en avkopplande atmosfär öppnas möjligheten att hitta sin ”inre 
konstnär” genom deltagande i musik, tystnad, healing, sång, sharing, 
workshop i  personlig utveckling, dans (även  bollywood), teater, kanot-
turer och svetthydda.

VAR Osho Risk, Brædstrup, Danmark.

INFO www.oshorisk.dk

MEDVERKANDE Ashika, Maggie, Jivan & Mitta och Osho Risk Team. �

No Mind Festival
9–16 juli

45 lärare och musiker erbjuder ett fantastiskt program med 
workshopar, aktiviteter, ceremonier, konserter, fester och annat.

No Mind är Ängsbackas moderfestival och Europas största alternativa 
festival. I år som tidigare bjuder den in oss till fördjupad kontakt med vår 
inre källa och ger näring åt de kreativa och levande delarna av oss. Fokus 
är på utforskande av tillvaron bortom våra tankemönster. Vad händer när 
vi lever och agerar utifrån denna plats?

VAR Ängsbacka kursgård, utanför Molkom i Värmland.

INFO 0553-100 35, www.angsbacka.se

MEDVERKANDE Nishant Matthews, Erica Palmcrantz Aziz, Florian 
Schlosser, Betty Martin, Jonas Klingberg, Bob Hansson med fl era.
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20-årsjubileum

Raw Food Festival
16–19 juli

En enastående möjlighet att låta dig 
bli inspirerad av maximal raw food, 
kreativitet och spännande gästlärare 
och föreläsare.

En unik upplevelse av kreativitet, fantastiska 
rawfood-bufféer med mycket frukt, worksho-
par, musik, konserter, Mundekulladans (cirkel-
dans), vacker natur, internationella gästlärare, 
levande föda-pionjärer och nya spännande 
nätverk.

VAR Mundekulla kursgård, Emmaboda.

INFO www.mundekulla.se

MEDVERKANDE Zoria Söderberg, Chris 
Kendall, Peter Elmberg, Kathrin Söderberg 
med fl era.

5-årsjubileum

Festival at the 
edge

15–17 juli
Internationell storytellingfestival ,  
den äldsta i sitt slag i Eng land. 
En helg av fantasieggande 
berättelser, skrönor, musik och 
mycket mer, omgiven av en 
fantastisk utsikt över Shrop-
shire. Många olika workshopar. 
Familjevänligt med barnfestival.

VAR Much Wenlock, 
Shropshire, England.

INFO festivalattheedge.org

MEDVERKANDE Giles 
Abbott, Biscuithead & the 
Biscuit Badgers, Jan Blake, 
Peter Chand med fl era.

Circle Way 
Celebration

11–15 juli
För 15:e året arrangeras denna 
lägervecka baserat på Indianen 
Medicine Storys förfäders prin-
ci per och förhållningssätt. I år 
med fl er föreläsare och i samar-
bete med Omställningsrörelsen 
på temat Nordic Transition 
Camp (Omställningsfestivalen).

VAR Mundekulla 
kursgård, Emmaboda.

INFO mundekulla.se
gaiatree.se

MEDVERKANDE Hivshu, 
Manitonquat, Ellika Linden, 
Arne Mayoh med fl era.

15-årsjubileum
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Secret Garden 
Party 

21–24 juli
Musikfestival där årets tema 
är “The gardeners guide to 
the galaxy”. Secret Garden 
Party är en festival med 
fokus på lekfullhet. Det 
fl ödar av kreativitet, färg och 
mystik, med överraskningar 
och nya upplevelser runt 
varje hörn.  Barnvänligt.

VAR Huntingdon, 
Cambridgeshire, 
England.

INFO secretgardenparty.com

MEDVERKANDE Alltid 
överraskningar, lång lista på 
artister och musiker.

Yoga Festival 
23–29 juli

Dela din passion för yoga, 
dans, rörelse, meditation, sång 
och nyttig mat med likasin-
nade från hela världen. Här 
blandas olika yogastilar med 
dans, fi losofi  och naturupple-
velser. Vi möter inte bara oss 
själva på yogamattan utan 
får träffa swamier från Indien, 
urbana yogis från storstaden, 
akrobatiska yogis människor 
som älskar att dansa.

VAR Ängsbacka 
kursgård, Molkom.

INFO 0553-100 35, 
angsbacka.se

MEDVERKANDE Jaccopo  
Ceccarelli, Linda Rae Holcomb,   
Beta Lisboa med fl era.

Sunshine week
25 juli–1 augusti

Koppla av bland likasinnade. 
En garanterad livsinjektion. Det
blir föreläsningar som varvas
med workshopar. Även medita -
tion och yoga samt livemusik 
på utescenen på kvällarna. En 
meningsfull semester. Veckan 
innehåller även ett stort 
axplock av Sveriges inspiratörer 
kring attraktionslagen.

VAR Ekegården, 
Gotland.

INFO universalheartcenter.se

MEDVERKANDE Katarina 
Mannheimer,  Jörgen Tranberg, 
Helena-Magdalena Ivekrans, 
Mikael Säfl und, med fl era.

Yoga Celebration 
28–31 juli

En festival som fi rar livet 
genom ett brett utbud av 
yogaformer, yogisk kost 
bestående av hälsosamma 
vegetariska rätter och 
gemenskap i natursköna 
omgivningar. Här erbjuds 
bland annat: hatha-, bhakti-, 
vinyasa-, kundalini-, yin- och 
acroyoga, samt gongbad, 
mantrasång, thaimassage, 
meditation och dans.

VAR Mundekulla 
kursgård, Emmaboda.

INFO mundekulla.se
gaiatree.se

MEDVERKANDE Sky, Liina, 
Satyadev med fl era.

Play Full Hearts Festival
27–31 juli

En glädjefull festival med musik från hjärtat och stärkande workshopar för kropp 
och själ. Den äger rum på en gammal idyllisk herrgård med naturen intill.

Upplev fantastiska konserter med internationella musiker. Gå på workshopar i dans, yoga, person-
lig utveckling, visdom och kreativitet. Även barnfestival med kul aktiviteter. Varje dag blir det mindre 
sharing-grupper som väcker fördjupning, skratt 
och trygghet för dig som deltar. Kom med famil-
jen, en vän eller på egen hand.

VAR Gaia-center, Höör.

INFO www.gaiacenter.se

MEDVERKANDE Steven Walters, Ellen Molnia, 
Satyadev, Derk Loeks, Astrid Brinch, med fl era.

Karlskrona Wämöparken 
20–21 aug 2016

Bli inspirerad till ett mer hälsosamt och gladare liv! 
Möt utställare, prova olika motionspass, lyssna 

på föreläsningar och njut av en vacker park.

www.wellnessfestival.se

Fresh food Festival
21–24 juli

Festivalen är ett internationellt 
rawfood-event som erbjuder 
inspiration för alla som intres-
serar sig för hälsa, veganism 
och hur man kan leva på frukt 
som huvudsaklig näringskälla. 
Föreläsningar, sport och läckra 
måltider av färska, mogna, råa 
frukter och grönsaker.

VAR Osted, Lejre, 
Danmark.

INFO freshfoodfestival.com

MEDVERKANDE Tim 
VanOrden, Rosalind Graham, 
Louise Koch, Chris Kendall, dr 
Douglas Graham med fl era.

Internationella 

musiker och 

stärkande 

workshopar
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Europeiska 
Yogafestivalen
30 juli–7 augusti

Runt två tusen personer 
samlas i naturskön omgivning 
för att under åtta dagar utöva 
kundaliniyoga och andra ak-
tiviteter besläktade med Yogi 
Bhajans lära. Här ingår också 
tre dagars vit tantra®. Mycket 
sång, dans och glädje.

VAR Chateau 
Anand, Saint-Pierre-
de-Maillé, Frankrike.

INFO 3ho-kundalini-yoga.
eu/sv/evenemangaktiviteter/
europeiska-yogafestivalen

MEDVERKANDE Ej klart vid 
pressläggning.

Flow Festival 
12–14 augusti

Musikfestivalen Flow erbjuder 
en stor variation av musik, 
från indierock till soul, jazz, 
folk och samtida klubb. Flow 
handlar om det urbana – om 
bildkonst, föredrag, inredning, 
god mat och dryck. Festivalen 
utspelar sig vid den historiska 
platsen Suvilahti.

VAR Helsingfors 
Södervik, Finland.

INFO fl owfestival.com

MEDVERKANDE Sia, Iggy 
Pop, GoldLink, The Last 
Shadow Puppets, New Order, 
Jeff Mills, Descendents, Ben 
Klock med fl era.

One World 
summer festival

1–7 augusti
One World erbjuder både vila 
och aktivitet, nöje och frihet, 
samt fl er än 200 worksho-
par och föreläsningar för 
alla åldrar. Lärarna har stor 
erfarenhet av olika terapier, 
rörelse och dans, hantverk 
med mera. Lägereldar, kafé, 
disco och levande musik.

VAR Brymore Academy, 
Cannington, 
Somerset, England.

INFO oneworldcamp.com/
england

MEDVERKANDE Douglas 
Crawford, Tony Mills, Yuka 
Noguchi, Christa Gaskell 
med fl era.

Urkult
4–6 augusti

Folk- och världsmusikfest för 
alla åldrar och smaker. Invigs 
med Eldnatten, ett magiskt 
skådespel med trummor, 
sång, dans och eld, och 
fortsätter med workshopar i 
dans, sång, låtverkstad, yoga 
och eldshower. För barnen 
fi nns akrobatik, cirkus och 
slöjd varvat med teater och 
föreställningar.

VAR Nämforsen, 
Näsåker.

INFO 0622-107 89, urkult.se

MEDVERKANDE Charlie  
Parr, Crash Nomada, 
Cirkus  Cirkör, Emil Jensen, 
Glesbygd’n, Lyset i forsen, 
Räfven, Sallyswag med fl era.

Tantra Festival 
2–7 augusti

Möjlighet att utforska dig själv 
och relationen till dina med-
människor på djupet. Festivalen 
är för dig som vill uppleva när-
varo, djup meditation, hitta din 
inre livskraft, utforska tantra, 
lekfullhet och sann sexualitet. 
Årets tantrafestival handlar om 
att hitta sitt hjärtas sanning, 
sin extatiska njutning och sin 
livskraft och att vara centrerad i 
mötet med andra.

VAR Ängsbacka kursgård, 
Molkom.

INFO 0553-100 35, 
angsbacka.se

MEDVERKANDE Bruce Lyon,   
Anna Maria Hernmarck, Kamala  
Devi, Pratibha Ma med fl era.

Storytelling 
festival

5–7 augusti
Sveriges minsta och mest 
internationella Storytelling 
festival. Under rubriken: 
”Being here” är du inbjuden 
att besöka föreställningar i 
charmiga Gamla Bion, gå på 
workshopar med välkända 
berättare, och delta i en 
berättandemiddag där du 
kan berätta din egen historia.

VAR Örsundsbro.

INFO berätta.com/
storytelling-festival

MEDVERKANDE Mary Sue 
Siegel, Dvora Linberman, 
Mats Rehnman, Adrea Berge 
med fl era.

Augusti
Mundekulla 

Musikfestival 
18–21 augusti

Mundekullas 18:e musikfestival fi rar 
utvecklingen av platsen och livet i sig 
med fokus på en hållbar livsstil och 
möten mellan människor.

Som deltagare på musikfestivalen blir du auto-
matiskt en aktiv medskapare snarare än en 
passiv åhörare. Under dagtid erbjuds work-
shopar och på kvällarna spelar fantastiska 
artister från när och fjärran som varvas med 
öppenscen. En festival full av dans, musik, 
möten, kreativitet, teater, yoga, akrobatik, 
meditation, heartdance, och mycket mer.

VAR Mundekulla kursgård, Emmaboda.

INFO www.mundekulla.se

MEDVERKANDE Peter Elmberg, Anne 
Solveig, Sacred Earth, Bouchra Iramdane, 
Markendeya, Sebastian Mullaert med fl era.

Sweden Wellness Festival
20–21 augusti

En festival i hälsans tecken. Bli inspirerad till ett mer hälsosamt och gladare liv.

Möt utställare, prova olika motionspass, lyssna på föreläsningar och njut av en vacker park.

VAR Wämö parken, Karlskrona.

INFO www.wellnessfestival.se

MEDVERKANDE Ej klart vid pressläggning.
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September
Prana Festival 
3–4 september

En yoga- och musikfesti-
val i Trädgårdsföreningen, 
Göteborgs svar på Central 
Park. Det blir en fest för 
alla sinnen med konserter, 
yogaklasser och work-
shopar. Internationella, 
nationella, lokala artister och 
yogalärare. Inspirerad av de 
internationella festivalerna 
Hanuman, Wanderlust och 
Bali Spirit Festival. Food-
trucks med energigivande 
mat, kafé och restaurang.

VAR Trädgårdsför-
eningen, Göteborg.

INFO 031-16 36 00,
pranafestival.org

MEDVERKANDE Rusty 
Wells, Johanna Andersson, 
Raghunath, Titiyo, Mariette, 
Erica Jung, Michael James 
Wong, Ulrica Norberg med 
fl era.

NiaYogaDans-
Festival 

23–25 september
En festival full av rörelse, 
stillhet, glädje och kraft. In-
spiratörer från USA, Sverige 
och Europa leder workshopar 
i nia, yoga, rörelse, dans 
och meditation. Passar även 
för nybörjare. Beläget vid 
havet, i Göteborg. Maten 
består av buffé, både kött, 
fi sk och vegetariskt. Ta med 
yogamatta.

VAR Röda Sten, 
Göteborg.

INFO 031-14 40 01,
niayogadans.se

MEDVERKANDE Ann 
Christiansen, Birgitte Gorm 
Hansen, Daniel Ekholm 
Andersson Gayatri Schriefer, 
Sam Aziz, Karin Nygren med 
fl era.

TILL VÅRA LÄSARE
Är det någon festival vi missat? Dela med dig på Free facebook. 
På free.se fi nns en länk direkt till Free facebook. Vi syns där!

Popaganda-
festivalen

26–27 augusti
En av Sveriges mest etablera-
de musikfestivaler. Popagan-
das mål är att ligga i fram-
kant vad gäller miljöarbete 
bland evenemang i Sverige. 
Nytt för i år är maten som 
nu är vegetarisk med stort 
veganskt utbud. Fantastisk 
musik i kombination med ett 
billigt biljettpris.

VAR Eriksdalsbadet, 
Stockholm.

INFO www.popaganda.se

MEDVERKANDE Belle & 
 Sebastian, Susanne Sundfør, 
 Deportees, Amanda Berg-
man, Shura med fl era.

Vegetarisk mat 

med stort 

veganskt utbud
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