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Måns Zelmerlöw
Artist, musiker, programledare och dansare från Lund. Måns Zelmerlöw debuterade 2007 i Melodifestivalen med låten Cara Mia. 2009 var han tillbaka med ”Hope and Glory” och året därefter ledde han
programmet tillsammans med Christine Meltzer och Dolph Lundgren. Som artist har Måns deltagit
i bland annat Idol, Melodifestivalen och Så ska det låta. Han har varit programledare för både Sommarkrysset, Melodifestivalen och Allsång på Skansen och är även en framgångsrik låtskrivare. Med
låten ”Heroes”, som redan före finalen i Melodifestivalen var en av de mest spelade låtarna på Spotify
i Sverige, vann han en jordskredsseger i Eurovision Song Contest 2015. Förra sommaren släppte han
albumet Perfectly Damaged.

Hardcore Superstar
Hardcore Superstar är ett svenskt hårdrocksband från Göteborg som bildades 1997. Debutalbumet
”It’s Only Rock ’N’ Roll” gavs ut 1998. Hardcore Superstar Europaturnerade förra året och deras tionde
album ”HCSS” som släpptes våren 2015 kom till när ett fan gav bandet en inspelning de gjort för tjugo
år sedan. Det triggade medlemmarna att söka sig tillbaka till sina rötter med samma lust, hunger och
ungdomliga längtan över att ta över världen som fanns i deras hjärtan då. ”HCSS” är en rå platta som
plockar fram det som är Hardcore Superstars signum av ösig sleaze och röjig partyrock. De har även
vunnit mark genom singeln ”Touch the sky” med dancehall-sångerskan Etzia.

Rebecca och Fiona
Rebecca & Fiona är en svensk discjockeyduo bestående av Rebecca Scheja och Fiona FitzPatrick. De träffades på en fest 2007 och har varit i princip oskiljaktiga sedan dess. Duon lade
grunden till sin karriär på Electronic dance music-scenen med sin första singel ”Luminary
Ones”, som släpptes 2010. Succén som följde var ett faktum och ledde till bland annat en förbandsturné med Robyn samma år. Rebecca & Fiona har turnerat världen över och spelat på
festivaler som Electric Daisy Carnival, Beyond Wonderland och Tomorrowland. 2011 släppte
de sitt debutalbum ”I Love You, Man!”. De vann en Grammis i kategorin Bästa Elektro/Dans år
2011 och slog storheter som Swedish House Mafia och Avicii i samma kategori 2014 med sitt
andra kritikerrosade album ”Beauty Is Pain”.
På RCA Records, där de är signade, har Rebecca & Fiona lyckats förfina sitt sound och skriva
medryckande låtar som hämtar sin inspiration i allt från ren pop till punk, indierock och dansmusik. De gör fortfarande dansgolvsvänlig musik, men deras tunga beats och klubbiga sound
har nu stöpts i en form av en något mer klassisk pop. Tjejerna har skrivit de flesta av låtarna
till kommande skivan på egen hand. Rebecca & Fiona’s första fingervisning om vad som komma skall är deras nya singel ”Sayonara”.

