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Inlandsbanefestivalen 2017 - Jämtland

 

Inlandsbanefestivalen firar 10 år på räls 2017. Festivalen som följer Inlandsbanans färdväg för med 
sig glädje, kulturupplevelser och spännande möten i mångfaldens tecken. Tillsammans med mängder 
av lokala arrangörer, artister och publiken skapas innehållet. 
 
Nu är programmet i princip klart för de datum då Inlandsbanefestivalen besöker Jämtland i perioden 
29 maj – 3 juni. Den ambulerande festivalen besöker 6 orter i 5 kommuner under denna intensiva 
vecka. Med under hela resan är inga mindre Py Bäckman och Janne Bark (Py & Bark)! Även 
festivalens initiativtagare och ”general” Johan Piribauer framträder på alla orter.  
 
Under de olika datumen kommer Inlandsbanefestivalen även gästas av en rad Jämtlands-baserade 
artister, bl.a. duon Erika & Sofia, vispoeten Jens Gustavson, bluestunga Running Cooper och Hoting-
sonen Hans-Erik Jansson. När festivalen för första gången på många år återvänder till Härjedalen och 
Sveg så dyker även gothrockarna i Dark Side Cowboys upp för att fira 10-årsjubileet! 

Information om artisterna, alla speldatum och orter samt info och senast uppdateringar finner ni på: 
http://inlandsbanefestival.se/datum-2017/ 
 
Om Inlandsbanefestivalen 

Festivalen har som vision att: 

• lyfta fram ett glesbygsperspektiv och vikten av nätverk och kommunikationer där 
Inlandsbanan utgör ett viktigt historiskt exempel som ett nav i mötet mellan människor. 

• levandegöra orter som annars nås av ett begränsat utbud kultursatsningar. 
• skapa ett ”möte mellan människor”. 



Festivalen besöker många mindre orter och byar runtom i norr och samverkar med lokala arrangörer 
för att göra det hela möjligt och ofta är det fri entré för besökarna.  Med begränsade resurser 
mönstrar Inlandsbanefestivalen en stark lineup med artister som ansluter till den unika turnén. 
 
Pressinfo & bilder för nedladdning: 
http://inlandsbanefestival.se/press-2017/ 

Hemsida: 
www.inlandsbanefestival.se 
På hemsidan finns fördjupad information om artister, festivalen, de olika speldatumen och dess 
detaljer, historik med mera.  
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/inlandsbanefestivalen 

Relaterade länkar 
www.inlandsbanefestival.se 
 
Kontakt: 
info@inlandsbanefestival.se 
 
Kontakt för intervjuer: 
Grundare och festivalgeneral: Johan Piribauer: 070-3995314 jpiribauer@yahoo.com 
Övriga artister – på förfrågan till info@inlandsbanefestival.se 
 
Tack på förhand 
Vi hoppas att ni vill uppmärksamma årets Inlandsbanefestival. 
Vi uppskattar oerhört om ni vill maila ev. länkar/pdf:er etc till det ni publicerar om festivalen till 
infomailen ovan då vi har begränsat med uppkoppling på turnén och har svårt att hinna bevaka. Stort 
tack på förhand för det! 
info@inlandsbanefestival.se 

 


