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Cat Power ansluter till The Nationals
sommarkväll på Skansen
Cat Power ansluter till The Nationals sommarkväll på Skansen. Nu förstärks
The Nationals sommarkväll på Skansen med ytterligare en välmeriterad
amerikansk indieakt. Den experimentella singer-songwritern Cat Power
kommer också att spela på Sollidenscenen den 30 maj.
För många är Cat Power själva hjärtat av amerikansk indierock. I nästan 25 år
har hon släppt musik som ständigt visar prov på hennes enorma kraft och
inflytande som låtskrivare och producentoch som på ettlysande sätt lyfter
fram hennes unika röst. Orädd för att öppna upp för det mest privata i sina

texter skapar och framför hon musik med både styrka och ömtålighet.
Den Atlantafödda singer-songwritern har genom åren låtit sig inspireras av
allt från New Yorks experimentella musikscen till Memphis-soulen och
genom det skapat ett unikt sound som lämnar fåoberörda. Hon nämns ofta i
samma mening som PJ Harvey och har banat vägen för och inspirerat
nyaartister som Snail Mail och Angel Olsen.
Den 30 maj spelar hon alltså på Sommarkväll med The National på Skansen
och matchningen mellan debåda akterna är perfekt –The National är fans av
Cat Power och brukar ofta framföra hennes låt ”MaybeNot”.
Även Albin Lee Meldau är sedan tidigare inbokad att spela under kvällen.
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Rasta Group Aktiebolag är ett svenskt familjeföretag med
serviceanläggningar, restauranger, hotell, fastigheter, pubar och nattklubbar
runtom i Sverige.
Rasta Group bedriver idag 6 affärsområden. Rasta, Arenarestauranger,
Kulturrestauranger, A Star Entertainment, Gastropubar samt fastigheter.
Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Idag finns Rasta i 25 orter i Sverige och längs de flesta landsvägarna runtom i
landet.
Anläggningarna omfattar restauranger, butiker, hotell samt kompletterande
verksamheter som Burger King, Espresso House, OKQ8, Preem och Cirkle K.

Tönnebro är den nordligaste anläggningen och Rasta Hallandsåsen den
sydligaste.
Under 2019 förvärvades Brändåsen, det byggdes också nytt hotell i Götene.
Arenarestaurangerna innefattar all restaurang-, kiosk- och
konferensverksamhet på arenorna Nya Ullevi & Gamla Ullevi.
I Kulturrestauranger bedrivs restaurangrörelserna Skansens Restauranger
med ett flertal restauranger, kiosker, fastfoodenheter, fest- och
konferensvåningar, bland annat Solliden, Högloftet och Nyloftet. Kungliga
Dramatiska Teaterns restauranger, med bland annat Frippe och
Dramatenterrassen. Haga Forum i Hagaparken samt Trädgår’n i Göteborg och
Rådhuskällaren i Malmö. Sedan 2017 bedrivs även sommarklubben Port Du
Soleil på Trädgår´n.
Från 2018 bedrivs också Gastropubarna Old Beefeater Inn samt John Scott's
Gamla Ullevi, båda belägna i Göteborg.
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