Några kända svenska artister och band som sjunger på svenska
Veronica Maggio, född 15 mars 1981i Uppsala, är en svensk sångerska och låtskrivare. Sedan
albumdebuten 2006 har Maggio utvecklats till en av 2010-talets mest framgångsrika svenska
popartister.
Håkan Hellström, född 2 april 1974 i Göteborg, är en svensk sångare och låtskrivare. Han debuterade
som soloartist år 2000 med albumet ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”. Hellström har sedan dess
etablerat sig som en av Sveriges mest populära och kritikerrosade artister.
Lars Winnerbäck, född 19 oktober 1975 i Stockholm, är en svensk musiker, som skriver och framför
musik på svenska. Han har blivit flerfaldigt belönad med utmärkelser för sin musik.
Jason Diakité, mer känd under sitt artistnamn Timbuktu, född 11 januari 1975 i Lund, är en svensk hiphopartist. Han har tagit sitt artistnamn från staden Timbuktu i Mali, ett land där hans fars släkt har
rötter.
Ted Gärdestad, född 18 februari 1956 i Sollentuna, död 22 juni 1997 var
en svensk sångare, kompositör och musiker. Han komponerade all sin musik själv, och texterna skrevs
av hans bror Kenneth Gärdestad. Ted Gärdestad tävlade i Melodifestivalen fyra gånger som
artist, 1973, 1975, 1979 och 1980, han vann en gång, 1979.
Tomas Ledin, född 25 februari 1952 i Östersund, är en
svensk sångare, låtskrivare, gitarrist och skivproducent.
Annika Norlin, född 22 november 1977 i Östersund, är en
svensk sångerska och låtskrivare samt journalist som gett ut sin musik under artistnamnen Hello
Saferide (på engelska) och Säkert! (på svenska).
Magnus Uggla, född 18 juni 1954 i Stockholm, är en svensk artist. Han slog igenom med låten "Varning
på stan" 1977 och har totalt givit ut 17 studioalbum.
Carola Häggkvist, känd som Carola, född 8 september 1966 i Stockholm, är en svensk sångerska och
låtskrivare. Sedan genombrottet 1983 har hon sålt flera miljoner skivor.
Tommy Körberg, född 4 juli 1948 i Skellefteå, är en svensk sångare och skådespelare.
Sven-Ingvars är en svensk musikgrupp från Grums. Vid bildandet 1956 var gruppen ett
kombinerad pop- och rockband med starka influenser av folkvisor. Bandet har även verkat
som dansband.
Cornelis Vreeswijk, född 8 augusti 1937 i Nederländerna, död 12 november 1987 i Stockholm, var
en trubadur, kompositör, poet och skådespelare. Han räknas som en av Sveriges största trubadurer
tillsammans med Carl Michael Bellman, Evert Taube och Fred Åkerström.
Ulf Lundell, född 20 november 1949 i Stockholm, är en svensk musiker, författare och konstnär.
Kent var ett svenskt rockband från Eskilstuna som i mitten av 1990-talet etablerade sig som en av de
mest framgångsrika grupperna i Skandinavien
Gyllene Tider är en popgrupp från Harplinge i Sverige, ursprungligen aktiv 1977-1985.

