2006 Gig dygnet runt
Premiär för det något udda
konceptet Dygnsrockat. På
Kulturkammaren i Norrköping
spelar 50 band nonstop från
lördag förmiddag till söndag
lunch. Snacka om maratonkonsert! Dygnsrockat omformas 2009 till Katapulten och
arrangeras då i hela landet.

1987 Rockkarusellen föds i Linköping
I samband med Linköpings 700-årsjubileum
avsätter kommunen extra pengar för att arrangera rockkonserter. Arbisteatern, Studiefrämjandet och fritidsgårdarna beslutar att pengarna
ska komma fritidsgårdarna till godo för att främja
de lokala rockbanden. Rockkarusellen föds,
54 band deltar och Silver Wings vinner finalen
i Folkets Park. Louise Hoffstens band Laktritstuttarna är en annan av finalisterna.
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1992 Lasse Winnerbäck vinner
Lasse Winnerbäck deltar i karusellen,
både som soloartist och tillsammans
med bandet Snoddas. Det blir Snoddas
som tar förstaplatsen. En annan medlem
i gruppen är Anders Johansson, senare
känd från komikerduon Anders och
Måns. Snoddas splittras 1994 men
återförenas kort 2009 för ett gig på
Hultsfredsfestivalen.
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2002 Linköping
och Norrköping
Tävlingen växer. Två
separata karuseller arrangeras när
Rockkarusellen, efter
15 år, exporteras till
grannstaden Norrköping. Midnight Caravan
segrar i Linköping och
Curbstone tar hem
Norrköpingsfinalen.
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Selektiv varseblivning
Det är lätt att lida med, men även le åt,
trummisen i bandet Kristoffer
Hermansson & Umgänget som
tvingades uthärda en hel konsert med
discolåtar i sin medhörning. Ljudteknikern hade glömt att stänga av
pausmusiken och herr trumslagare
ville agera proffsigt och
inte gnälla.

2008 Första riksfinalen
Rockkarusellen blir en riksangelägenhet och arrangeras nu i åtta distrikt.
Den allra första finalen äger rum i Linköping Konsert & Kongress. Vinnare
blir Norrköpingsgruppen Caveman Blues med profilen Zebastian Swartz
i spetsen.

2012

2011 25-årsjubileum
Rockkarusellen firar 25 år och
involverar nu över 600 band och
artister. Finalen går av stapeln på
Tyrol i Stockholm och vinns av State
of Grace från Heby. State of Grace
hyllas sedan på den stora musikbranschmässan Popkomm i Berlin.

2012 Beundran och kritik
Kontroversiella Cupid Kidz från Lund vinner
finalen i Stockholm. Den kvinnliga duon med
sina texter om sex, bajs och knark blir föremål för både beundran och hård kritik. Stora
diskussioner blåser upp om yttrandefrihet
och vad som är okej att uttrycka.

2012 Namnbyte till Livekarusellen
Rockkarusellen byter namn till Livekarusellen. Anledningen är att tydligare signalera
att alla musikstilar är välkomna.
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2007 20-årsjubileum i stor ishall
Wow! 20-årsjubileumet av Rockkarusellen firas med en
pampig final i Linköpings största ishall, Cloetta Center.
Nästan 1 000 åskådare ser The Majority Says vinna. Bandet existerar än idag men dåvarande sångerskan Lovisa
Negga har tagit karriären vidare som hyllad soloartist.

kuriosa

2003 Hela Östergötland snurrar
Nu börjar det ta fart! Rockkarusellen arrangeras
i hela Östergötland och trallig popmusik är
melodin och vinnarreceptet på distriktsfinalen.
Mainstreet från Norrköping upplöses strax
efter segern men medlemmarna går vidare till
framgångsrika popband som Eskju Divine och
Zackarias.
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2010 Första tjejen vinner
Finalen arrangeras i förra årets vinnares hemstad,
Uppsala. Intressant nog vinner även detta år en
Uppsalaartist, Clara Lindsjö. Clara blir extra intressant då hon är den första tjejen som vinner och
dessutom med en musikstil som är unik i karusellsammanhang. Clara uppträder solo och använder
looppedaler, tomma flaskor och sin röst som enda
instrument.
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tidigare Rockkarusellen, är Sveriges största turné och
musiktävling. Över 600 band och artister gör här 400 livegig årligen.
Arrangör är Studiefrämjandet i samarbete med landets fritidsgårdar.
Unikt för Livekarusellen är att alla garanteras minst tre spelningar och
att man får delta oavsett musikstil, ålder och erfarenhet. Priset är en
Sverigeturné om minst 16 spelningar! I Livekarusellen får oetablerade
artister spela live och utvecklas som band, musiker och människor.
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2007
Hoppa inte alltid på tåget!
Det är lätt att lida med Motalabandet som
får speltiden kl. 07.00 en söndagmorgon på
Dygnsrockat i Linköping. En stund före spelningen går trummisen iväg för att köpa frukost
men kommer aldrig tillbaka. Han hade hoppat
på ett X2000 för ett kort bistroköp men hann
inte komma av tåget. En resa till
Södertälje utan varken biljett eller
mobiltelefon samt ett inställt gig
blir priset för den ostmackan.

2009
2009 Hela Sverige snurrar
Nu är äntligen hela landet engagerat i karusellen. Finalen
arrangeras på Lokomotivet i Eskilstuna och metalcorebandet
Safemode från Uppsala tar en överlägsen seger. I priset
i år ingår även en mindre Tysklandsturné. Det här är också
året då delmomentet Katapulten införs, vilket innebär att alla
distriktets band spelar under en specifik helg.

2011

2013 Finalen
livesänds på nätet
Detta år sänds
riksfinalen live för
första gången och
tusentals personer
följer den på
webben.
Legendariska
rockklubben
KB i Malmö är
finalarenan
och vinnare
blir popbandet
Paint
Everyday
Orange från
Linköping.
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