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Visfestivalen vill tillsammans med Slottsholmen skapa en ny mötesplats för Singer-songwriters. 
Genom att ta avstamp ifrån Visfestivalen med dess tradition som Sveriges mest anrika och 
kända visevenemang vill vi skapa en nödvändig vidareutveckling som innebär att samla 
storheter inom musik för personliga samtal, utbyta kunskap, samt sporra och skapa en 
mötesplats för unga musiker och musikbranschen. Björn Ulvaeus har en kultstatus inom musik 
och en personlig relation med flera av Sveriges storheter inom musik. Denna relation vill han 
vårda genom att personligen bjuda in dem till hemstaden Västervik och det nya landmärket 
Slottsholmen där de kan mötas kring samtal om låtskrivande och artisteri. Visfestivalen och 
Slottsholmen kan på så sätt skapa en ny samlingsplats för musiksverige med fokus på  
Singer-songwriters. Inbjudna till mötet är endast musiker, antalet platser är begränsade. 
Mötet kommer också visas på storbildskärm i centrala Västervik. 
 
Först ut är Sabina Ddumba och Björn Ulvaeus på Slottsholmens scen fredagen den 13 juli. 

För tre år sedan släppte Sabina Ddumba sin debutsingel ”Scarred for life”, vilket mottogs väl. 
Det stora genombrottet kom med singeln ”Not Too Young” med 10 miljoner lyssningar på 
Spotify. Debutalbumet ”Homeward Bound” resulterade i att Sabina blev Årets nykomling på 
P3 Guldgalan. Med sin medverkan i ”Så mycket bättre” fick svenska folket ett ansikte till 
denna fantastiska röst. 

- Mötesplatsen Slottsholmen ska öppna fönster mot den stora världen. Förutom festerna, 
dansen, musiken, maten och brygglivet vill jag ge Slottsholmen ett innehåll som är spännande 
och vidgar vyerna, kanske utmanande ibland, men aldrig tråkigt. Detta är det första av 
många spännande musikmöten. Jag ser verkligen fram emot att träffa Sabina!, säger Björn 
Ulvaeus. 

 

- Vi är glada och stolta över att kunna ta ett nytt steg i vårt mångåriga samarbete med 
Visfestivalen. Vi tror att det här är ett projekt som kommer ge eko långt utanför ruinen på 
Slottsholmen och skapa positiva effekter för Västervik och länet i stort, säger Anna Blom, vd 
för Länsförsäkringar Kalmar län. 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För frågor avseende musikmöten - Every Song Has A Story, vänligen kontakta:  

Carl Åstrand, Lunatic Speed 
Telephone: +46 (0)708 64 06 93     
E-mail: calle@lunaticspeed.se  
Jeanette Albertsson, Lunatic Speed  
Telephone: +46 (0)70 781 36 64    
E-mail: jeanette@lunaticspeed.se 
 
 
 
För intervjuförfrågningar, pressmaterial och pressbilder avseende Björn Ulvaeus och Slottsholmen, vänligen kontakta:  

Stephanie G. Bonn, Zap PR  
Telephone: +46 (0)70 775 61 10  
E-mail: stephanie@zap-pr.com 
 
 
 
 

Om Visfestivalen i Västervik 
Visfestivalen har sedan 1966 årligen gått av stapeln under vecka 28 i Stegeholms slottsruin i Västervik. 
Visfestivalen i Västervik har blivit en ”Visans nationalscen”, där över 1000 artister sjungit på ruinens brant. Över 
200 000 entusiaster har besökt över 200 konsertkvällar i över femtio års tid. 
Besök gärna: www.visfestivalen.se 
 
 
 
Om Slottsholmen 
Visionen är att skapa en levande mötesplats året runt – ett vardagsrum för Västervikare och besökare – på en av 
Sveriges mest unika platser. Byggnaden i handslaget tegel, glas och trä har ett enastående läge med sjöutsikt i 
alla väderstreck och inrymmer restaurang, event- och konferenslokaler, sviter, gym och uteservering.  
Ansvarig arkitekt för projektet är SandellSandberg. Mötesplatsen Slottsholmen öppnar upp portarna till 
restaurangen och hotellet den 4 maj 2018. 
Besök gärna: www.slottsholmen.com 
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