


Från partistämma till föreningsfirande – ditt event 
förtjänar underhållning av högsta klass. Boka ett  
liveband med proffsigt sväng och en sångare med  
en av Sveriges bästa röster – SoulMates featuring 
Magnus Bäcklund. Kapellmästare Stefan Bäcklund 
leder 9-mannabandet och bjuder på ett brett spektra 
av låtar – gamla klassiker och nya godbitar i en  
härlig blandning.
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Magnus Bäcklund slog igenom 
när han vann talangjakten Fame 
Factory och bildade därefter 
duon Fame med medtävlanden 
Jessica Andersson. De tävlade 
vid flera tillfällen med framgång 
i Melodifestivalen och vann 
2003. Genom åren har han 
bland annat deltagit som  
soloartist i Melodifestivalen 
och turnerat med Robert 
Wells och Rapsody  
in Rock.  
Magnus kombinerar  
sin sångkarriär med att  
jobba halvtid som pilot. 
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SoulMates kompisar 
sedan länge
SoulMates består av rutinerade musiker
som har sin bas i Örebro och har
umgåtts och spelat tillsammans i olika
konstellationer sedan många år tillbaka. 
De är efterfrågade sångare och musiker i
både jazz- och soulkretsar liksom i gos-
pelsammanhang, med en rad meriter från 
turnéer i Sverige, Europa och USA.
Christer Sjögren, Carola, Pernilla Wahlgren,
Charlotte Perelli, Triple & Touch, Edwin 
Hawkins, Robert Wells, LaGaylia, Lill Lind-
fors är exempel på några av de artister 
man har sammarbetat med.

2008 sammanfördes de igen
när showen ”Tom Jones – the Hitstory”
sattes upp på initiativ av Magnus
Bäcklund.

Medlemmarna i SoulMates delar  
en genuin kärlek till musiken. 
– det här gänget sprider  
äkta glädje.  

SoulMates – 9-mannaband  
med själ och show:

Stefan Bäcklund, kapellmästare, bas
Jonas Kahnberg, gitarr
Pehr Hagerius, trummor
Lukas Ivarsson, keyboard
Charlotte Ollward, kör
Åsa Bergfalk, kör
Stephan Jansson, trombon
Niclas Bäcklund, saxofon
Torbjörn Isaks, trumpet



Det är du som bestämmer. Välj hela programmet eller 
delar av det. Vill du ha mycket rock eller kanske mest 
schlager? Vill du ta en musikalisk tripp till Las Vegas? 
SoulMates kan vara husband eller huvudnummer, med 
eller utan Magnus Bäcklund. Vi samarbetar även med 
andra artister. SoulMates kan underhålla en helkväll 
eller en del av en kväll. 
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The American  
songbook
Kvällen inleds med storbandslåtar från The American 
songbook som består av klassiker från teater- och 
filmvärlden. Bandets blåssektion får verkligen visa 
vad de går för när denna skattkista av låtar öppnas.

A tribute to...
Här hyllar SoulMates och Magnus sina 
stora favoriter som Tom Jones, Elvis Presley, 
Queen eller Abba – för att bara nämna några 
exempel. Ett gäng sköna hits som sprider 
glädje och igenkänning i publiken. 

Party in the house
Så här dags på kvällen är gästerna varma  
i kläderna! Hög tid att fortsätta med ett rockigare 
set som kommer få gästerna att inta dansgolvet  
– välkommen att röja loss så att svetten lackar.  
Du kan garanterat sjunga med i låtarna. Disco- 
klassiker, hårdrocks-pärlor, dansgolvsdängor och 
rockfavoriter toppas med Magnus egna schlagerhits. 



Vi lovar en minnesvärd, fartfylld kväll med 
stor musikalisk bredd och massor av glädje. 
Ett 9-mannaband och en av Sveriges bästa 
sångare tillsammans med all världens musik 
– det kan väl knappast bli bättre!

För bokning
Stefan Bäcklund 
Submusic 
0708-12 61 65

submusic@bredband.net
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