
festivalprogram

trollhattan    13-15 juni 2019

artister    spelschema    karta    info



Tack för att du stöttar den subkulturella scenen i Sverige och
är delaktig i festivalen som besökare eller som sponsor/samar-
betspartner. Tillsammans bygger vi en ny festival och en viktig
mötesplats.

Subkultfestivalens vision är att bli nordens största festival med ett 
fokus på subkultur och normöverskridande kultur. Fokus skall ligga 
på musik, konst, teater, dans och show som annars inte får samma 
rampljus.

Vi vill även bli Sveriges mest tillgängliga och öppensinade festival och 
med ett aktivt ifrågasättande av samhällets normer kring hur männi-
skor bör se ut, tänka eller vara. 
Festivalen ska lyfta fram subkulturella genrer såsom goth, synth, post-
punk, indie, metal, punk, elektronisk musik, industrial och dylika 
genrer samt belysa mystiken, det normöverskridande och det annor-
lunda.

På området finns det möjlighet att mot avgift och medtagande av egen 
laddare lämna in sin telefon på laddning. Utöver musiken, stämningen 
och gemenskapen kan ni även njuta av den viktorianska picknicken, 
svenska kyrkans gothiska orgelkonsert och konstutställningen på 
Folkets Hus.
För mer info, kolla in hemsidan www.subkultfestivalen.se.

Alla vi i ledningsgruppen önskar er en kul festival!

Valkommen till 
Subkultfestivalen 2019!
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“I Ljuset Av Tunneln” är en konstutställning med Cecilia P. Landgren 
och Emma Ljung som hålls under Subkultfestivalen 2019 i Folkets 
Hus, Trollhättan.

I LJUSET AV TUNNELN
I ljuset av tunneln vakar vi

Mörkret i stunden susar förbi
Utom sig i ögonen och med värme inuti
Vid spegeln, på gränsen - där regerar vi

Cecilia P. Landgren
Cecilia vill fånga sina skapelser i ögonblicket av introspektion. Det tysta 
dramat och den melankoliska känslan av rädsla, ensamhet och harmon-
isk stillhet.

Emma Ljung
Emmas konst inspireras av natur, mysticism, dimensionen bortom uni-
versums gränser och relationen mellan ljus och mörker inom oss alla.

13 juni – 11.00 – 19.00
14 juni – 11.00 – 19.00 ( Vernissage 16.00 – 18.00)
15 juni -  10.00 – 15,00





a projection

bataar

alvar

A Projection är en indie/postpunkgrupp från Stockholm som skapar 
täta landskap av gitarrer, ljud och frodiga synthesizers, med influen-
ser från New Order och The Chameleons till The Boys Next Door.

BatAAr från Göteborg är mest kända för sin låt “VREDE” som 
medverkade i TV-spelet TEKKEN 7. Utan att begränsa sig själva 
till någon genre och genom att ha en väldigt unik stil så har BatAAr 
lyckats vara en av de mest berömda Visual Metal akterna här i väst.

ALVAR är en mycket uppskattad akt som har börjat etablera sig på 
Sveriges scener och i Europa. Bandet släppte nytt material i höstas 
i form av “I Sew A Blanket Of All The Broken Clouds” och ser nu 
fram emot att få uppträda med det nya materialet på festivalen.

Dag: Lördag - Scen: Aura - Speltid: 19:00
Genre: Postpunk

Dag: Lördag - Scen: Aura - Speltid: 17:30
Genre: Alternativ Metal

Dag: Fredag - Scen: Stella - Speltid: 19:15
Genre: Electro / EBM



CYHRA

BLACK MAGIC FOOLS

CYNICAL EXISTENCE

Cyhra bildades 2016 av före detta In Flames-gitarristen och -grund-
aren Jesper Strömblad tillsammans med den tidigare sångaren i Am-
aranthe, Jake E. Efter en tid tillkom Peter Iwers (ex. In Flames), Alex 
Landenburg (ex. Annihilator) och Euge Valovirta (ex. Shining). 

Black Magic Fools var enligt sägnen djävulens egna husband som 
spred osalig musik, pest och ond bråd död. Säckpipa och fiol kokas 
ihop med melodisk metal. Så snöra på snabelskorna, drick tusen 
liter öl och dansa som en galning framför scenen!

Cynical Existence spelade på Subkult under vårt första år, 2016, 
och beskrivs som ett energiskt metalband som blandar tungt med 
melodiskt. I år kommer ny musik som bjuder på ett tyngre sound än 
tidigare.

Dag: Lördag - Scen: Aura - Speltid: 20:30
Genre: Metal

Dag: Lördag - Scen: Aura - Speltid: 16:00
Genre: Folk Metal

Dag: Torsdag - Scen: Backstage Rockbar  
Speltid: 21:30 - Genre: Metal / Electro



DAHLIA

DE LYCKLIGA KOMPISARNA

DARK

Dahlia bjuder på en energifull och svettig liveshow! Med ett djupt 
och tungt atmosfäriskt sound kombineras musikens melodi med 
klar sång för att skapa en unik blandning mellan modern metal och 
popmusik.

DLK var ett av de band som vid 1990-talets början utgjorde “den 
andra punkvågen”. Bandets mest kända alster är låten “Ishockeyfri-
syr” (vardagligt kallad “Hockeyfrilla”). DLK är ett klassiskt band som 
aldrig går ur tiden, precis som deras oräknliga klassiska låtar.

Rutinerade från akter som Beseech och Skineater valde de att efter 
en avstickare återgå till mörkret. De levererar en rak minimalistisk 
och stundtals atmosfärisk ljudbild. Man hör tydligt flirten med 
80-talets goth rock.

Dag: Fredag - Scen: Stella - Speltid: 14:00
Genre: Alternatv Rock

Dag: Fredag - Scen: Aura - Speltid: 18:00
Genre: Punk

Dag: Lördag - Scen: Stella - Speltid: 16:45
Genre: Goth Rock



Dive

Dead kittens

eleine

30 år med DIVE firas på vår scen i sommar! Den elektroniska 
pionjären Dirk Ivens gör en en best of tour där Subkult blir ett av 
stoppen. Strax före splittringen av The Klinik startade Dirk sitt solo-
projekt i slutet av 1989 med ett minimalistiskt elektroniskt ljud. 

Dirk är en holländsk serietecknare, KD är en israelisk multi-instru-
mentalist, båda har hamnat i Berlin. Deras show är hög och vild! Det 
är svårt att tro att endast 2 killar gör alla galna ljud. Dead Kittens 
kommer hit för att sparka skiten ur oss mentalt och fysiskt!

Förföriskt, Stilistiskt & Monumentalt.  
Deras musik beskrivs som tung symfonisk metal, och du bjuds in till 
en värld av symfonier, förförisk sång och orientaliska influenser och 
en liveshow som slår dig med häpnad. 

Dag: Lördag - Scen: Stella - Speltid: 21:30
Genre: Electro / Industrial

Dag: Fredag - Scen: Stella - Speltid: 15:00
Genre: Punk / Rock

Dag: Fredag - Scen: Aura - Speltid: 20:15
Genre: Melodisk Metal



evergrey

Ice bunny

felin

Evergrey är bandet från Sveriges metalstad Göteborg och grundades 
1995. Bandet körde på och etablerade sig som ett av de större akter-
na inom den svenska metalscenen och står än idag starka på scen.
Förbered er på mörk progressiv metal av allra högsta kvalitet!

I skugglandet mellan skräck och danseufori reser sig Ice Bunny. Med 
sina musik har hon utforskat en genre hon själv benämner vid Metal 
Pop. Provocerande, ifrågasättande och headbangande - med eller 
utan kanin öron!

FELIN är i grunden sångerskan och låtskrivaren Elin Blom. Till-
sammans med Fredrik Etoall leder hon FELIN Collective. I skapan-
deprocessen bjuds kreativa vänner in och FELIN blir då ett kollektiv 
som skapar musik och konst i olika former.

Dag: Fredag - Scen: Aura - Speltid: 22:30
Genre: Progressiv Metal

Dag: Torsdag - Scen: Backstage Rockbar 
Speltid: 20:30 - Genre: Electro Pop/Rock

Dag: Torsdag - Scen: Backstage Rockbar 
Speltid: 22:30 - Genre: Electro Pop



isolated youth

ilusio

octolab

Isolated Youth bildades i en liten kuststad strax norr om Stockholm. 
Deras ljud påminner om hur postpunk en gång var, men bandet 
har sitt egen distinkta sound med en svängande skönhet i sången, 
ringade gitarrer, stämningsfulla basgångar och spöklika trummor.

Ilusio spelar en elektronisk rock med en melankolisk känsla. Med 
sin kombination av tjocka synthesizers, smaskiga gitarrslingor och 
tunga trummor har bandet sakta men säkert växt fram. 2018 vann 
de livetävlingen Emergenza i Sverigefinalen som hölls i Stockholm.

Den svenska duon skapar elegant, vacker och dramatisk syntmusik 
där ljus möter mörker. Låtarna sträcker sig ifrån 80-talets synthpop 
till dark electro. Tillsammans med Octolab på scen denna gång är 
Emelié Andersson och Ida Carlund.

Dag: Fredag - Scen: Aura - Speltid: 16:30
Genre: Postpunk

Dag: Lördag - Scen: Stella - Speltid: 14:30
Genre: Electro Rock

Dag: Fredag - Scen: Stella - Speltid: 13:15
Genre: Synthpop



Pretty addicted

rotersand

rein

Pretty Addicted gav en käftsmäll till alla som upplevde deras live-
show på Subkult 2017! Det blev årets snackis både under och efter 
festivalen och sågs som den största överraskningen av många. Nu är 
det dags för succéen att återvända för att dra in oss i galenskapen!

Med en bra blandning av synth, pop, industri och EBM har Roter-
sand skapat sig ett väletablerat namn i branschen. För alla er som 
gillar ett smutsigt sound där hjärtat fylls med olja och metall så bör 
Rotersand vara det perfekta bandet för dig!

“REIN har mer attityd än någon annan svensk debutant i år” skrev 
Fredrik Strage när hon debuterade 2016 i januari med sin självbetit-
lade EP ”REIN”. Hon är utan tvekan en akt som står ut från mäng-
den i genren och det utlovas en spelning med hög energi.

Dag: Lördag - Scen: Stella - Speltid: 17:15
Genre: Electro Punk

Dag: Fredag - Scen: Stella - Speltid: 00:00 
Genre: Electro Pop/EBM

Dag: Lördag - Scen: Stella - Speltid: 00:00 
Genre: EBM



seadrake

scarlet

Seadrake är en supergrupp som består av Hilton Theissen (Akanoid, 
Dark Millennium), Mathias Thürk (Minerve) och Rickard Gunnars-
son (Lowe, Statemachine). Bandet har Depeche Mode, ABBA och 
Motörhead, NIN, Celldweller och Scott Walker som inspiration.

Kompromisslöst äger SCARLET sitt mörker, sin ilska, makt och 
röst. Denna tidigare kyrkosjungande sopran både rappar, talar och 
sjunger dig genom en hård, snabb, tung och mörk rockproduktion 
med stundvis pop-liknande arrangemang.

Solar Fake växte snabbt efter att de släppte sin första EP i 2008. Året 
därefter var dom support åt VNV Nation och har sedan dess stått på 
de stora scenerna ute i Europa. Musiken har ett högt tempo som gör 
att liveupplevelsen känns väldigt levande och energifull.

Dag: Lördag - Scen: Stella - Speltid: 18:15
Genre: Electro Pop

Dag: Lördag - Scen: Stella - Speltid: 15:30
Genre: Metal

solar fake
Dag: Lördag - Scen: Aura - Speltid: 22:45

Genre: Electro Pop



sturm cafe

wulfband

svarta sanningar

Inspirerade av den tidiga EBM/industri-scenen har de utvecklat ett 
distinktivt sound. Musiken kan beskrivas som basdriven EBM med 
en touch av Neue Deutsche Welle. Efter flertalet musiksläpp har 
Sturm Café skapat en liten men lojal lyssnarskara över hela världen.

Wulfband är ett projekt som snabbt har blivit ett ordentligt kraftpa-
ket inom Sveriges EBM-scen. De var med under Subkult 2016 och 
avslutade den sista kvällen med kraft. I år kan vi garanterat ett lika 
kraftfullt Wulfband som kommer att lämna oss alla mörbultade.

Bandet kan beskrivas som en smutsig version av Thåström med 
Metal. Utöver musiken, har Svarta Sanningar skapat en backstory 
om bandet via ordensällskapet Svarta Sanningar, en grupp domed-
agsentreprenörer, missförstådda vetenskapsmän och ockultister. 

Dag: Lördag - Scen: Stella - Speltid: 19:45 
Genre: EBM

Dag: Fredag - Scen: Stella - Speltid: 21:30
Genre: EBM

Dag: Lördag - Scen: Stella - Speltid: 13:30 
Genre: Goth Rock

´



circus ignis
feat. andmorphire

v  rlden brinner

entropy

Eldshow på högnivå som kommer att ha två stycken huvudnum-
mer under festivalen. Akterna “Cuban Missile Cries” och “Burn 
Motherfucker Burn!” ger kanske en hint om vad som väntas. Bli inte 
förvånad om du ser dem härja runt på vår festival under dagarna!

Bandet dök upp för ett par år sedan och gjorde sig snabbt ett namn 
med sin utstrålning och scenenergi. Bandet spelar energifylld punk-
rock på svenska. 2019  innehåller ett EP-släpp där ”Dom mörda Ida” 
fick stort nationellt genomslag med sitt starka budskap.

Oordningen i hennes huvud som kan göra vardagliga saker svåra att 
hantera blommar i dansen ut i kreativitet och uttryck. I mötet med 
publiken får vi alla dela äventyrslustan och passionen i musiken och 
inget uppträdande brukar vara det andra likt. 

Eldshow - Fredag och Lördag

Dag: Fredag - Scen: Stella - Speltid: 15:45
Genre: Punk

Magdans - Fredag och Lördag



adora batbrat

festivalpodden 50%

bodyfest

Ni har sett henne medverka på Subkult varje år. Adora BatBrat som 
är en av våra främta ambassadörer för festivalen förgyller Helgon 
scenen även i år med synthiga hits och allt elektroniskt värt att skut-
ta och dansa till.

Denna gång är det ena halvan i Festivalpodden, Carro, ni får se 
bakom DJ-båset. I månader har hon peppat för Subkult med sina 
absoluta favoritlåtar från sin egen ungdomstid och det kommer bli 
allt från The Cure och Siouxsie and the Banshees till Freezepop.

Det är hela 10 år sedan Bodyfest startade den numera klassiska 
festivalen som håller till på Nalen i Stockholm. På Subkult kommer 
arrangörerna av Bodyfest att spela valda låtar från årets lineup samt 
även bjuda på udda favoriter och bortglömda EBM-pärlor.

DJ - Dag: Lördag
Scen: Helgon - Speltid: 14:00

DJ - Dag: Fredag
Scen: Helgon - Speltid: 12:00 / 19:00

DJ - Dag: Lördag
Scen: Helgon - Speltid: 13:00 / 00:00



dj hawk

dj Fireboy

dj judas

DJ Hawk växte upp på en 80-talsdiet av Synthpop och Italo Disco, 
och kompletterade senare med deppig Svartrock, EBM, Industri 
samt kryddade med en gnutta Punk. Tidigt aktiv som sporadisk DJ 
på fester och studentpubar under hela 90-talet.

Han är idag en av arrangörerna till Nuclear Nation som är beläget 
i Linköping. DJ Fireboy lirar en grym blandning av elektroniskt, 
mörkt, poppigt, rockigt och tungt. Kängdans utlovas!

DJ JuDas har ursprung i Storbritannien, men är nu baserad i Stock-
holm. Han har varit involverad i alternativa klubbar och konserter 
som DJ och arrangör, däribland electriXmas. Han drar till med tung, 
rytmisk och dansbar electronica och introducerar alltid ny musik.

DJ - Dag: Fredag
Scen: Helgon - Speltid: 15:15

DJ - Dag: Fredag / Lördag
Scen: Helgon - Speltid: 13:00 / 19:45

DJ - Dag: Lördag
Scen: Helgon - Speltid: 12:00 / 16:45



dj neutrum

viktor skatt

dj s.p.o.c.k

Ni kanske har hört Neutrum på Synthaket, Hoki Moki eller Deliri-
um. Här utlovas ett förvånansvärt sammanhängande beatgung där 
Belgisk New Beat varvas med råa EBM-slingor. Krydda med mörk 
indie och fransk techno så har du en basgång som hette duga!

Har du hängt på Sticky Fingers de senaste två åren så har du garant-
erat hört Viktor Skatt när han styr spakarna i DJ-båset. Med ett gott 
öra för musik har han alltid bjudit på de bästa rock/metal låtarna 
och leder ofta in i allsång vid baren och dansgolvet.

För två år sedan så stod legendarerna S.P.O.C.K och avslutade en av 
våra kvällar på festivalen. I år ser vi ett par av dem stå och styra spa-
karna bakom DJ-båset på festivalen. Mycket synth och annat skoj på 
agendan med andra ord!

DJ - Dag: Fredag
Scen: Helgon - Speltid: 14:00

DJ - Dag: Fredag
Scen: Helgon - Speltid: 21:15 / 00:00

DJ - Dag: Fredag / Lördag
Scen: Helgon - Speltid: 17:15 / 15:00



gothisk orgelkonsert

dj wittgrenstein

viktoriansk picknick

Välkommen på gothisk orgelkonsert i Trollhättans kyrka!
Traditionen fortsätter och för 4:e året i rad kan ni i samband med 
festivalen uppleva instrumentens drottning i ett nygotiskt kyrko-
rum. Ett uppskattat och speciellt musikinslag i festivalprogrammet!

Med många klubbar och festivaler på sitt arrangörs-CV kommer DJ 
Wittgrenstein kommer att leverera en bred blandning av synth, elek-
tropop, indie mm. Ett urval av Henriks arrangemang är bl.a. Klubb 
Saturn och Electronic Summer

Ingen alternativfestival är komplett utan en viktoriansk picknick!
Under lördagen välkomnar vi alla som går uppklädda på festivalen 
att fika tillsammans i parken utanför festivalområdet. Stilar med 
historiska influenser uppmuntras men alla är såklart välkomna!

DJ - Dag: Fredag
Trollhättans Kyrka - Speltid: 15:00

DJ - Dag: Lördag
Scen: Helgon - Speltid: 21:30

DJ - Dag: Lördag
Se campingkarta - Speltid: 13:00



arrangeras av

huvudsponsorer

med stod av

sponsorer

samarbetar med

Tycker du som vi att Subkultfestivalen är en bra festival med bra 
värderingar? Kan du tänka dig att stötta festivalen och vår idella 

förening på ett eller flera sätt? Bli medlem i vår förening!

Vi söker alltid efter eldsjälar som vill vara en del av vår förening 
eller stötta den på något sätt. Vill du arrangera något själv?

Vill du vara en del av Subkultfestivalens organisation? Eller tycker 
du helt enkelt att vårt ideella arbete är lite extra betydelsefullt?

Bli medlem i vår förening genom att prata med våra representater 
på plats i tältet eller kontakta oss på info@subvox.se

Vill du skicka stöd så kan du alltid swisha oss på 123 132 69 09


