
Lyckad	  helg	  för	  SpeedArtDesign	  

Helgens	  evenemang	  i	  Mariestad	  kan	  ännu	  en	  gång	  sammanfattas	  med	  ett	  ord	  –	  
succé.	  Med	  bra	  väder,	  över	  40	  000	  besökare	  och	  mycket	  spännande	  att	  njuta	  av	  på	  
land,	  i	  luften	  och	  på	  vatten	  är	  besökare,	  medverkande	  och	  arrangörer	  nöjda	  med	  
helgen.	  

–	  Det	  vi	  är	  mest	  nöjda	  med	  är	  att	  vi	  än	  en	  gång	  lyckas	  få	  till	  den	  här	  unika	  bredden	  på	  
evenemanget,	  säger	  en	  mycket	  nöjd	  Claes	  Pettersson,	  evenemangsgeneral	  för	  
SpeedArtDesign.	  Alla	  medverkanden	  jag	  har	  talat	  med	  är	  jättenöjda	  och	  att	  
evenemanget	  i	  år	  igen,	  lockar	  en	  så	  stor	  publik	  visar	  att	  vi	  är	  helt	  rätt	  ute	  med	  innehåll	  
och	  programpunkter	  som	  passar	  alla,	  säger	  Claes.	  

Flyguppvisningen	  som	  F7	  bjöd	  på	  med	  JAS	  39	  Gripen	  har	  nästan	  blivit	  ett	  stående	  inslag	  
under	  SpeedArtDesign.	  Och	  som	  tidigare	  lockade	  den	  ljudliga	  och	  uppseendeväckande	  
showen	  stor	  publik.	  	  Även	  uppvisningarna	  på	  flyboard	  var	  en	  riktig	  publikmagnet	  och	  
motorshowerna	  lika	  så.	  Till	  pärlorna	  på	  programmet	  hörde	  också	  den	  hemmabyggda	  u-‐
båten	  Harren	  och	  de	  duktiga	  trialåkarna	  Emil	  Gyllenhammar	  och	  Peter	  Bäckgren.	  

Dakarally-‐prinsessan	  på	  plats	  
Annie	  Seel	  är	  ett	  toppnamn	  inom	  motorsporten	  och	  är	  en	  av	  få	  kvinnor	  som	  tävlat	  på	  
högsta	  nivå	  internationellt	  både	  på	  två	  och	  fyra	  hjul.	  Hon	  har	  skrivit	  in	  sig	  i	  svensk	  
motorhistoria	  som	  den	  enda	  svenska	  föraren	  någonsin,	  oavsett	  kön,	  som	  kört	  både	  
motorcykel	  och	  bil	  i	  Dakarrallyt.	  	  

–	  Det	  känns	  väldigt	  roligt	  att	  vi	  lyckades	  få	  Annie	  Seel	  att	  inviga	  evenemanget.	  För	  oss	  
motorintresserade	  är	  hon	  ett	  världsnamn	  av	  rang,	  konstaterar	  Claes.	  	  

Fängslande	  föreläsningar	  och	  klurig	  konst	  
Förutom	  att	  Annie	  Seel	  invigde	  evenemanget	  gästade	  hon	  Mariestads	  teater	  som	  
föreläsare.	  Det	  gjorde	  även	  bland	  andra	  designer	  Anders	  Bergström	  tillsammans	  med	  
designerkollegan	  Lars	  Falk,	  före	  detta	  fältflygaren	  Peter	  Lindén,	  racerföraren	  Björn	  
Gunnarsson	  och	  en	  av	  Sveriges	  mest	  kompetenta	  bilbyggare,	  Leif	  Tufvesson.	  Många	  
föreläsningar	  var	  fullsatta	  och	  besökarna	  har	  nyfiket	  lyssnat	  och	  inspirerats.	  	  

Inspirerat	  har	  även	  konsten	  gjort.	  En	  stor	  bredd	  med	  välkända	  namn	  och	  blandade	  
tekniker	  gav	  konst	  i	  alla	  upptänkliga	  former	  och	  skapade	  spännande	  upplevelser	  för	  
ögat,	  hjärtat	  och	  hjärnan.	  Frida	  Fjellman,	  Madeleine	  Pyk,	  Hildur	  Haggård,	  Martin	  
Hansson,	  Sune	  Envall,	  Africa	  Coll	  och	  Rony	  Lutz	  är	  bara	  några	  av	  de	  30	  konstnärer	  som	  
funnits	  representerade	  under	  SpeedArtDesign.	  

–	  Det	  som	  är	  extra	  roligt	  med	  det	  här	  evenemang	  är	  att	  även	  mer	  ovana	  galleribesökare	  
hittar	  in	  och	  får	  fina	  konstupplevelser,	  säger	  Gunilla	  Broberg,	  ansvarig	  för	  
konstutställningarna.	  
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