


När Diggiloo turnén besökte Lidköping fanns MMC 
på plats för att få ett par gitarrer signerade. 
Artisterna Lena PH, Eric Gadd, Jessica Andersson, 
Nanne Grönwall, Per Andersson, Magnus Johans-
son, Erik Segerstedt, Oscar Zia och Nassim Al 
Fakir skrev gladeligen på för oss

Fallens Dagar, Trollhättan, bjöd på ett par fina signa-
turer i form av Doug Seegers, Ulf Lundell o Miss Li
Fallens dags generalen Marcus Rudström bistod 
oss.

Aurora Music Chambers, kammarmusik i 
världsklass. Världs violinisterna Midori och 
Sarah Chang signerade fioler åt oss i samband med 
deras konsert på Folkets hus i Trollhättan

Solid Sound festivalen i Uddevalla gästades av 
skånske Jason Diakité, mer känd som Timbuktu 
och han skrev också på en gitarr.

Diggiloo 2014

Midori

Dough Seegers

Timbuktu12 juli 2014
Vår första gitarr signerades av det danska bandet 
Pretty Maids på Vicious Rock festival, Trollhättan, 
och det kan man säga är det riktiga avstampet för 
Musik Mot Cancer verksamhet.

Musik mot Cancer är en ideell förening som un-
der sommaren 2014 bildades av ideella krafter. 
Ändamålet  var och är att samla in pengar för 
donationer till organisationer som främjar arbetet 
mot cancer på olika sätt. År 2014 donerade 
föreningen medel till Barncancerfonden Väst och 
och till alla cancerdrabbade barn och ungdomar som 
vårdas på NÄL. Initiativtagaren till föreningen är 
Jan Sjölund, 
tidigare delägare av JSL Sound i Trollhättan.

“Cancer är ju något som tyvärr drabbar alla på 
något vis. Någon inom familjen insjuknar, en kom-
pis, ja, alla har vi någon som vi vet lider av sjukdo-
men. Jag kände att jag ville göra något för alla dessa 
som drabbas direkt eller indirekt. Och då kom jag 
på idén att sätta samman en grupp som brinner för 
ändamålet. Tillsammans har vi nu skapat en famil-
jedag där artister kommer att uppträda och det kom-
mer att auktioneras ut signade musikinstrument. Vi 
vill att dagen ska bli ett bra sätt att uppmärksamma 
sjukdomen på.”  
                                                             Jan Sjölund 2014

Pretty Maids

Jan Sjölund



De visade sig att oktober skulle komma att bli den 
tyngsta månaden rent signeringsmässigt.
Först ut var ett besök i Haga, Göteborg, och Håkan 
Hellström. En fantastisk kille med hjärtat på rätt 
ställe. Hellström signerade böcker, skivor, dvdér och 
bilder. 
Sedan blev det tre besök i Stockholm på kort tid.
Första svängen hade vi nöjet att träffa Peter Lemarc  
och han signerade en armada med skivor och en 
finfin gitarr. Att sedan Peter gav oss en grand tour av 
Skogskyrkogården var bara en fin bonus på besöket.
Avicii fick vi aldrig träffa personligen då han var 
sjuk, men hans assistent Fredrik såg till att vi fick en 
DJ mixer och ett gäng plattor signerade. Stor service 
där.
Veckan efter var det återigen ett besök i huvudstaden 
och ingen mindre än Tomas Ledin bjöd in oss till 
hans skivbolag på kaffe och en rejäl pratstund om 
vårt projekt. Skivor, DVD, gitarr och ett par stycken 
ukuleles signerades och vi var nöjda. 
Ett snabbstopp i Värtahamnen och en autograf utav 
Fredrik Wikingsson hann vi också med på en gitarr 
innan flygbussen till Bromma skulle passas. Ett 
smidigt sätt att ta sig till Stockholm är ju att flyga och 
det såg Golden Air till att vi kunde göra, två gånger 
dessutom.
Tredje svängen upp de 42 milen gjordes med bil. 
Nywall o Tobiasson körde tur o retur över dagen 
för att få möjligheten att träffa Per Gessle och Marie 
Fredriksson från Roxette. De hade produktions rep 
söder om Stockholm där de repade inför den kom-
mande världsturnén, vi fick även lyssna till Maries 
fantastiska röst. Skivor, böcker, DVD och tre gitarrer 
signerades och sedan var det bara 42 mil hem igen, 
men det var det värt.

Roxette Tomas Ledin

Peter Lemarc

Håkan Hellström

Dagen D, den 16 november 2014 anordnade 
föreningen sin första stora familjedag och auktion
på Folkets hus i Trollhättan. 
Flera artister uppträdde på stora scenen, en stor 
musikauktion ägde rum där massor av signerade 
musikinstrument från olika artister ropades ut, även 
en loppmarknad där flera musikaffärer  
och privatpersoner sålde prylar på plats.
Ebbot Lundberg och Ace Wilder bjöd den stora 
publiken på fina framträden.Funk Connection stod 
för kompet och de passade dessutom på att spela 
några av sina egna låtar. Auktionen förrättades av 
Värmlands stolthet, Peter Pettersson och blev helt 
magisk.
Belopp vi fick in 260 000 kr. Fantastiskt!

Ebbot Lundberg Ace Wilder



Under våren 2015 hjälpte Trollhättans Tomt AB 
med en föreningslokal. Fantastisk lokal för vårt än-
damål. Nu kan vi på allvar jobba vidare mot nästa 
event.

Under Fallens Dagar var MMC representerade på 
fallområdet med vårt tält. Där såldes lotter, T-shirts 
och annan Merch. Kaffe och fika bjussade vi våra 
medlemmar på. Karaoke maskinen gick varm och 
flera gästartister besökte vårt tält där de spelade en 
stund till turisternas stora glädje. Stefan Lexberg och 
Emil Jeminovic Sofia Eriksson stod för underhöll. Zara Larsson

Avdelningen signeringar så blev det en del instru-
ment och skivor påskrivna
Pernilla Andersson Norlie KKV
Zara Larsson, Bobby Kimball, Timo Räsinen.
Gitarristen Tommy Dennander skänkte ett par av 
sina skivor till oss, givetvis signerade.

Pernilla AnderssonBobby Kimball

Musik Mot Cancers tält vid Hansen platsen på Fallens Dagar 2015

Vicious Rock i Folkets park, Trollhättan fick ett 
besök av MMC tältet. Banden The Poodles, The 
Crown och Corroded signade givetvis våra prylar.
Christian”Kicken” Lundqvist, trummis i The Poo-
dles visade sig kommma att bli en trogen supporter 
till oss i MMC.

Europe

Danko Jones

Poodles

När Danko Jones besökte  
N3, Trollhättan ställde 
han upp på att signera en 
gitarr innan han äntrade 
Stage box scen och var 
nära att riva hela stället.

Ett av de största svenska 
banden genom tiderna, 
Europe gjorde ett stopp på 
Trägårn i Göteborg på sin Eu-
ropa turné. 
En gitarr signerades och sedan 
bjöd de ett fullsatt Trägårn på 
en kanon spelning.



Getaway Rockfestival i Gävle fick ett besök av fyra 
unga män. Fritidscenter på Överby var vänliga att 
låna ut en husbil till oss fyra. Väl på plats fick vi
 förstklassig hjälp av Kajsa från arrangerande Scor-
pio. Status Quo, Zakk Wylde, Helloween, Backyard 
Babies, Ghost, Electric Boys, Takida, Rob Zombie, 
Apocalyptica, Hammerfall och Saxon signerade 
massor av gitarrer, skivor, böcker, bilder och dvdér. 
Artisterna visade otroligt engagemang för det vi gör 
och alla ställde gladeligen upp. Helgen kan bara sam-
manfattas med ett ord. Succe´!! Dessutom fick vi 50 
euro från basisten i Helloween Markus Grosskopf

Helloween

Hammerfall

Status Quo

Electric Boys

Zakk Wylde

Saxon

På hösten väntade en ny resa till Stockholm. 
Thåström bjöd in MMC till sitt bolag på 
Kungsholmen. En otroligt avslappnad och trevlig 
Jokim Thåström signerade gitarr, skivor och bilder 
och Thåström hann med att dela med sig av sitt stora 
fotbolls intresse.

Ghost
The Lost boyz

Backyard Babies

Joakim Thåström



Marie Fredriksson och hennes man, 
Micke Bolyos bjöd hem MMC till sitt hem i Djur-
sholm. Där skänkte hon en signerad littografi till oss. 
Det är det enskilda objekt som givit oss mest pengar 
under våra auktioner.

Vi träffade Sven-Bertil Taube i Vara konserthus där 
han signerade ett par skivor, några bilder samt en 
gitarr till oss. Den till åren komne vistrubadeuren 
visade sig ha humorn kvar och vi fick en trevlig prat-
stund med honom och han lovprisade vårt arbete.

Micke Bolyos o Marie Fredriksson Sven-Bertil Taube

Vicious Rock festival i Trollhättan lockade storheter 
som Hardcore Superstar till festivalen. De besökte 
vårt tält och passade på att signera en gitarr.

När Chick Corea besökte Stockholms konserthus 
på sin världsturné passade MMC på att få en key-
board signerad. Vi fick en trevlig pratstund med 
Chick Corea och han visade sig ha ett stort engage-
mang i cancerfrågan.Chick Corea

Hardcore Superstar

Peter Lemarc tog emot oss för andra gången hemma 
i Bagarmossen, där han letat fram lite roliga prylar 
som han signerade och skänkte till MMC. Backstage 
pass, LP-skivor och en unik singel hade han letat 
fram. 

Fallens dagar 2016 bjöd på ett par fina möten. Först 
ut bakom stora scenen träffade vi Jerry Williams. 
Sedan stod Linköpings okrönta blues-drottning,
Louise Hoffsten på tur nere vid fallen. Senare träf-
fade vi Melodifestivalvinnaren 2016, Frans Jepps-
son som signade en akustisk gitarr. Samir och Vik-
tor han även de med att signa en gitarr innan deras 
andra show för dagen i Kungshamn skulle hinnas till. 
Söndagen bjöd på The Arks frontman, Ola Salo.

Frans Jeppsson Samir&Viktor

Louise Hoffsten

Jerry WilliamsPeter Lemarc



DarinAnders o Claes Eriksson

När Trollhättans stad firade sitt stora 
100-års jubileum fick stan fint besök av Bl,a 
Galenskaparna med Anders och Claes Eriksson, Jill 
Johnsson, Dough Seegers och Darin. De signerade 
alla gitarrer för MMC.

Den 8 november 2015 var det dags för auktion nr2.
Återigen var det Folkets hus i Trollhättan som stod 
som värd. Artister som Emma Warg, JTR, Paulo 
Mendonca, Funk Connection och David Urwitz 
stod för underhållningen. Auktionsförättare var 
samme Värmlänning, Peter Pettersson och konfren-
cier för dagen var Robert Samuelsson. I år flyttade 
vi in auktionen i Hebeteatern och inte mindre än 44 
signerade gitarrer fanns på scenen.
Trots att det kom lite mindre publik än första eventet 
året innan drog auktionen in mer pengar. 290 000 kr.
Helt underbart. Emma Warg

JTR

Uno Svenningsson Peter Pettersson

David UrwitzPaulo Mendonca




