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Vad är Melodifestivalklubben?
Melodifestivalklubben är Sveriges officiella fan-
klubb för alla som gillar Melodifestivalen och  
Eurovision Song Contest. Tillsammans med  
liknande klubbar i 40 andra länder ingår vi i den 
europeiska fanorganisationen OGAE (Organisation 
Generale des Amateurs de l’Eurovision). Klubben 
har 550 medlemmar (juni 2017) i alla åldrar och 
kön, som kommer från hela Sverige. Dessutom blir 
vi allt fler från utlandet. Det enda krav på att gå 
med är att du på något sätt gillar Melodifestivalen 
och/eller Eurovision Song Contest.

Aktiviteter året runt!
Klubben arbetar för att erbjuda medlemmarna  
biljetter till Melodifestivalen och många av oss följer 
turnén runt landet. Det brukar även vara en stor 
skara som åker tillsammans till Eurovision Song 
Contest. Vi har utsända reportrar som bloggar från 
repetitioner och presskonferenser så att vi inte 
missar något om våra favorittävlingar. 
Varje år håller vi en fest på hösten för att stilla 
längtan efter vårens tävlingar. Vi förenar nytta med 

nöje och kombinerar festen med klubbens årsmöte. 
Detta brukar bli årets största träff, där vi äter 
tillsammans och det bjuds på underhållning av 
hemliga artister. Under klubbens 30-åriga existens 
har en lång rad svenska och internationella artister 
besökt oss.

Vi träffas och har kul
Under året hålls även lokala träffar ute i landet där 
vi exempelvis tittar på gamla festivaler och har  
omröstningar. Likaså arrangeras middagar för alla 
som ska se Melodifestivalen tillsammans. Final- 
festdagen i mars är en av årets höjdpunkter och 
även där kan det dyka upp hemliga schlagerartister. 

Tävlingar och omröstningar på hemsidan
Via hemsidan blir du ständigt uppdaterad om 
vad som händer i klubben. Där har vi också roliga 
tävlingar, biljettbokningar, webbshop och mycket 
mer. Hos oss sker alltså mycket som är trevligt - 
året runt!

Kontakt Vill du veta mer? Skriv en rad till  
pressansvarig@melodifestivalklubben.se 
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