
Pressmeddelande 
 
Helgen 3-4 september väntas 40 000 besökare i Sjöstaden Mariestad. Det är 
evenemanget SpeedArtDesign som hoppas locka människor från när och fjärran att 
uppleva det spännande mötet mellan motorsport, konst och design.  
 
Evenemanget smygstartar redan på fredag kväll med drive-in bio på parkeringen utanför 
Karlsholme. För att komma i rätt stämning inför helgen visas Blues Brothers på vita duken 
och ett liveband värmer upp med bluesmusik inför filmstarten. 
 
Med blåsorkester och Dakarrally-prinsessan Annie Seel på plats invigs evenemanget med 
pompa och ståt vid Nya Torget klockan tio på lördag. Därefter bjuds det på fart och fläkt 
blandat med intressanta föreläsningar och spännande konst i världsklass i dagarna två.  
 
Motorarena med fullspäckat schema 
I yttre hamnen byggs en motorarena med en 70 meter lång läktare så att besökarna ska kunna 
beskåda alla de tävlingsfordon som visas där under de två dagarna. Här visas karting, 
crosskart, rallycross, rally, drifting, racing och Sveriges mest lovande MC-stuntare, 13 år 
gamle Lukas Karlsson visar vad han går för. 
 
Flyguppvisning 
Ett ljudligt och uppseendeväckande inslag på SpeedArtDesign är flyguppvisningen med JAS 
39 Gripen. Under den spektakulära uppvisningen finns även möjlighet att få lyssna på den 
före detta fältflygaren Peter Lindéns kommentarer då han har livekontakt med piloten Peter 
Fällén i planet.  
 
Fisk, fågel eller mittemellan? 
Flyboard är något utöver det vanliga. Det påminner inte om något annat än möjligen science 
fiction. Utövaren svävar fritt nio meter över vattenytan upptryckt av en jetstråle för att sedan 
dyka ner i vattnet som en delfin. Volter och andra trix blandas i en imponerande uppvisning 
som vid senaste SpeedArtDesign blev en riktig publikdragare. I år får du chansen att se en 
riktig favorit i repris när ett äkta flyboardproffs visar upp sina konster i inre hamnen.  
 
Privatbyggda ubåten Harren 
Mariestadskillen Martin Johansson fick en galen idé. Han skulle bygga en egen ubåt hemma i 
garaget. Sagt och gjort, under SpeedArtDesign visar Martin upp sin funktionsdugliga 
miniubåt på land och senare i höst planerar han att gå ner med den under vattenytan.  
 
Konst  
Över hela Mariestad visas konst från 30 konstnärer. Välkända namn och blandade tekniker 
ger konst i alla upptänkliga former och 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 namn som den konstintresserade säkert känner igen.  
 
Föreläsningar  
Annie Seel, Anders Bergström, Lars Falk, Peter Lindén, Björn Gunnarsson, Nils Ryrholm, 
Mats Alaküla, Dan Zethraeus, Nicklas Bergfeldt och Leif Tufvesson är alla föreläsare under 
årets SpeedArtDesing. De berättar fängslande, intressant och underhållande om allt från ny 
teknik, elbilar och bildesign till bilbyggen, Dakarrallyt, flygvapnet och livet på en MC.  
 



SpeedArtDesign i korthet 
Att mixa konst, motorsport och design under ett och samma evenemang är det som gör 
SpeedArtDesign unikt. Att det sedan handlar om över 150 medverkande, världsnamn inom 
både konst och motorsport uppvisningar på marken så väl som på vatten och i luften gör det 
än mer spännande för de ca 40 000 förväntade besökarna i Sjöstaden Mariestad under helgen 
3-4 september. 
 
För mer informatipn vänligen kontakta: 
Claes Pettersson, 070-617 48 64, evenemangsgeneral 
Madeleine Larsson, 0708-97 91 76, pressansvarig 
www.speedartdesign.se 
 


