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Festen fortsätter – dokumentärserie om svensk popmusik under 2000-talet

Festen fortsätter är en musikdokumentärserie som sätter den samtida pophistorien under lupp. Medverkar gör bland
andra Robyn, Lykke Li, Marit Bergman, Ola Salo och Timbuktu. Programledare är Billy Rimgard och första delen hörs
söndag 25 augusti kl. 22.05 i P4.

 
Dokumentärserien Festen fortsätter görs av Agnes-Lo Åkerlind, Billy Rimgard och David Silva. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio. 

I tio avsnitt tittar Festen fortsätter närmare på vad som hände med svensk populärmusik under 2000-talet – en tid när svenska
artister hittade egna unika sound och gjorde avtryck långt utanför landets gränser. Serien är en fristående fortsättning på Livet är
en fest, Stefan Wermelins och Staffan Schöiers hyllade dokumentärserie om den svenska musikhistorien som sändes i P3 runt
millennieskiftet.

– I Festen fortsätter berättar vi historierna om låtarna, sounden och människorna bakom dem – både genom nya exklusiva intervjuer
med svenska artister och genom P3:s arkivmaterial, säger programledaren Billy Rimgard.

Medverkar gör bland andra Robyn, Lykke Li, Marit Bergman, Ola Salo, Marcus Price, Timbuktu, Annika Norlin och Salla med flera.

Första avsnittet går under rubriken ”Den nya världsordningen 1” och tar sin början vid millennieskiftet som inledde en ny epok av
musikaliskt skapande.

Sändningstid: Festen fortsätter sänds söndagar kl. 22.05-23.00 i P4 med start 25 augusti. Programmet finns även för
efterhandslyssning på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio Play.

Serien sändes för första gången i P3 i januari 2013.

Om programmakarna bakom Festen fortsätter:

Billy Rimgard, programledare
Har skrivit om musik sedan 1999 för publikationer som Sonic, Bomben och The Cricket. Har hörts i Musikguiden i P3 och bevakar
populärkultur i podcasten Obiter Dictum. Har skrivit "3:25,290 - En berättelse om svensk indie 1999-2009".

David Silva, producent
Har jobbat som programledare, producent och reporter sedan mitten av 1990-talet. Har bland annat arbetat med P3 Soul,
Musikjournalen, P3 Rytm och Pop-Cirkus i SVT.

Agnes-Lo Åkerlind, reporter
Började på P3 som 19-åring. Har bland annat programlett ungdomsprogrammet Ketchup i P3 och gjort en P3 Dokumentär om
Docklands. Vann en Kristall 2011 för SVT Play-serien om Rebecca & Fiona.

Festen fortsätter görs av produktionsbolaget Munck för Sveriges Radio.
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