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Adams-Ray dominerade
Kramfors Stadsfests första kväll slutade i succé och andra dagen
tvingades ta en helomvändning: Daniel Adams-Ray ägde scenen
medan Tove Styrkes akt ställdes in i sista sekund.
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Fredagens avslutande akt Daniel Adams-Ray gjorde på fler än ett sätt
succé. Hans hitstarka låtar, scennärvaron, samspelet med bandet, och
kanske framför allt - hans lokalkännedom - gjorde honom till kung för en
dag i Kramfors under fredagskvällen. Adams-Ray hade stenkoll på de där
små detaljerna om Kramfors som bara en Kramforsbo kan känna till, och
skämtade ödmjukt om Pulvercity, och om livet som räddningsman på
Sandö. Inte ens regn eller ett slagsmål, som han stoppade musiken för att
avvärja, kunde under fredagen stoppa Adams-Ray. Jag skulle helt klart
våga påstå att det här är en av de mest klockrena bokningar som
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någonsin gjorts till Stadsfesten. Fredagkvällen kunde helt enkelt inte få ett
bättre slut än detta. Lördagen började, publikmässigt, bättre än fredagen.
Det var en stor mängd människor samlade på torget när kvällens första
band Rootvälta började spela. De värmde upp torget med sin reggae och
satte ribban högt genom att som första band ut bli inklappade på scenen.
Rootvälta är väldigt folkkära och fungerar för de flesta personligheter och
åldrar, precis som mellanakten Småstadsliv som i pauserna lockade till
skratt med sina underliga buskisskämt. Efter Rootvälta var det egentligen
tänkt att Tove Styrke skulle kliva upp som nästa akt, men hon tvingades
ställa in och lika snabbt tvingades Stadsfesten hitta en ersättare till henne
- showgruppen Fancy Pants. Fancy Pants är en alldeles nybildad
showgrupp som under Kramfors Stadsfest gjorde en föreställning i
Krammtältet, och nu fick de snabbt anpassa sig till den stora scenen. Tove
Styrkes skor är svåra att fylla, men Fancy Pants gjorde ett bra jobb att
hålla energin hög. De är alla starka sångare, underhållande och låtvalen
de gjort passade publiken. De framförde en väldigt komplett show och fick
med sig publiken. Det var dock inte helt bekymmerslöst för trion. –
Showen var egentligen anpassad efter en väldigt liten scen, så det var en
utmaning för oss att fylla den stora, förklarade Markus Molin efteråt. – Vi
hade bara en kvart på oss mellan den här showen och den vi gjorde i
Krammtältet, fyller en upprymd Emma Boman i. Efter denna glittriga
föreställning klev hårdrocksbandet från Ånge: Corroded upp på scenen,
och de drog en stor skara fans till sig framför scenen. Avslutade kvällen
gjorde Kramfors egna Livin' Cover.
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