Vi har satt Hultsfred på kartan - häng med!
Hultsfred – The Walk är en resa genom musikens Hultsfred,

Hultsfred – The Walk is a journey through Hultsfred, the

från dåtid till nutid. Fakta, kuriosa och historier guidar dig

music town, then and now. Facts, memorabilia and stories will

från Ebba Grön, via Monica Zetterlund och Sven Ingvars

take you from Ebba Grön, via Monica Zetterlund and Sven Ing-

otippade succé på Hultsfredsfestivalen, till de 35 000

var’s totally unexpected success at the Hultsfred Festival, to the

hårdrockare som såg Metallica spela vid sjön Hulingen.

35,000 hard rockers who came to see Metallica playing at Lake
Hulingen.

Historien om hur Hultsfred gick från att vara en liten
industriort till att bli den välkända musikkommunen är

The story of how Hultsfred went from being a small industrial

kantad av framgång, bakslag och engagemang.

town to becoming the famous music municipality is

Allt sammanfattat i musikföreningen Rockpartys motto:

edged with successes, setbacks and commitment. It’s

”Går det inte så går det ändå.”

all summed up in the Rockparty Association’s motto:
”If it doesn’t work, it works anyway.”
Home Sweet Hultsfred
Utställningen berättar historien om
Föreningen Rockparty och Hultsfredsfestivalen.
The exhibition tells the story of the Rockparty
Association and the Hultsfred Festival.

Upplev hela historien
Svenskt Rockarkiv
Svenskt Rockarkiv är ett musikarkiv som
har som mål att samla den svenska populärmusik
historien. I arkivet kan man hitta inspelningar, bilder,
affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa kring
den svenska populärmusikhistorien. I arkivets samlingar
finns idag närmare en halv miljon objekt med anknytning till
den svenska musikhistorien.
The Swedish Rock Archive is both a music archive that
aims to collect together Swedish popular music history.
The archive contains recordings, pictures, posters, video
recordings, books and curios all to do with Swedish
pop-culture. Today, its various collections contain
almost half a million objects related to
Swedish music history.

Skyltarna längs The Walk är fyllda med digitalt
material, som bara kan upplevas på plats. Ladda
ner appen Hultsfred – The Walk och scanna
skyltarna medan du går.
Experience the whole story
The signs along The Walk are filled with digital
material, which can only be experienced on site.
Download the Hultsfred – The Walk app and
scan the signs as you go.

