
Med en två decennier lång karriär har Eva Eastwood blivit Sveriges 
rockabillydrottning som även internationell blivit ett respekterat 
namn. Hon är invald i Rockabilly Hall of Fame i Jackson, Tennesse, 
och släppte 2020 albumet ”Candy” som gick in som nummer 1 på 
svenska albumlistan för fysiska skivor. 

Som en modern tidsmaskin fångar hon med självklar fingertoppskänsla de 
ljuvliga melodier som strömmade ur den första rock’n’roll-generationens
radioapparater. Av 700 sökande fick Eva uppdraget som vårt distrikts egen 
artist. Det innebär att hon kommer att genomföra 15 evenemang och fyra work-
shops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i Örebro län.

Boka Eva till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hennes föreställning helt kostnadsfritt, och 
dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Riktlinje för biljettpris är 
föreslaget 100 kronor. Kulturbygdsturnén finansieras helt av Statens kulturråd genom 
Bygdegårdarnas Riksförbund. Perioden för turnén är från januari till och med april 2023.

Örebro läns bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
sångerskan och artisten Eva Eastwood

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Eva:

  eastwoodeva1@gmail.com                                   
        www.evaeastwood.se      
                         070-007 26 70

Eva Eastwood i Livingroom and Homemade
Med Kulturbygdsturnén bjuder Sveriges rockabillydrottning in till en varm, nära och avskalad musikalisk 
berättarkväll. Under tillställningen kommer Eva att med gitarr dela med sig av historier från karriären och 
några av de över 800 låtar som hon har skrivit. Hon berättar om sina drivkrafter, modet att våga följa sin 
dröm och det hela avslutas med en liten allsång som med hjälp av Eva ska filmas. Tillställningen är 
ungefär 60 minuter och ett unikt tillfälle för alla människor att mötas i musikens tecken. 

Eva välkomnar till en inspirerande kväll som ska kännas som hennes eget vardagsrum där både 
människan, artisten och fikabrödet är hembakat. Fikabröd och även soppa anordnas av bygdegård och 
kan antingen inkluderas i entrépriset eller säljas separat. Allsångsdel filmas och är tänkt att med tillåtelse 
av medverkande senare delas via Evas sociala medier. Evenemanget uppmanas vara mobilfritt. 

PS. Till evenemang behövs 220v uttag, en stol utan armstöd, levande ljus, stol/bänk till publik, gärna dukade fikabord, rum/
toalett för ombyte samt kaffe, tilltugg och vatten till artist. Tanken är att skapa en vardagsrumskänsla och scenen bör vara på 
”golvet” nära publiken. Eva tar med eget ljud, gitarr, mikrofon och kablar. Om ej finns tar hon även med en matta som scengolv 
och golvlampa/lampa. Behövs hjälp med utskrift av sångtexter. Bygg-/rivtid (ink. soundcheck) 1-2h.

Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter och workshops i 
respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne
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