28
Smålandsposten

NÖJE
Torsdag 27 oktober 2005

Torsdag 27 oktober 2005

T f nöjesredaktör Helena Söderlundh
Tel 0470–77 06 27
E-post noje@smp.se

Nöje

Streets of Mars vann Växjöuttagningen av Global battle of
the bands. Foto: LARS-GÖRAN RYDQVIST

Streets of Mars
Växjövinnare
■ Det blev Streets of Mars

från Växjö (ursprungligen från
Värnamo) som vann den lokala
uttagningen av musiktävlingen
Global battle of the bands på
Musikhuset i Växjö i tisdags
kväll.
De är därmed klara för regionfinalen i Göteborg den 19 november. Om de skulle vinna där
också får de åka till världsfinalen i London den 7 december
och tävla om förstapriset,
100 000 dollar och en världsturné.
Tio band deltog i den lokala
uttagningen i Växjö, och det var
en jury som tillsammans med
publiken utsåg vilka som skulle
vinna.

Doherty skriver
låt till sitt lag
■ Storbritanniens omskrivne

rockslyngel Pete Doherty har
skrivit en låt till sitt älskade fotbollslag Queens Park Rangers.
Låten har han gjort för laget om
det vinner den eftertraktade
FA-cupen.
Sångaren från Babyshambles
skriver om sitt förhållande till
Queens Park Rangers i The Guardian:
”Tänk det som ett förhållande
som gick fel, men som du ändå
höll fast vid i år, så är det att vara supporter för ett fotbollslag.
Din lojalitet med laget kan aldrig dö. Banden är starkare än de
någonsin kan bli till en kvinna.”
Pete Doherty berättar att det
är en ska-låt och avslöjar delar
av texten.
Queens Park Rangers har ytterligare en musikalisk supporter. Kompositören Michael Nyman har nyligen skänkt laget
ett stycke som spelas när spelarna kommer in på planen inför
en match.
– Han kan få vara med på b-sidan om de vinner cupen, säger
Pete Doherty.

Mary J Blige gör
U2-cover
■ Soulsångerskan Mary J Blige

har bett Bono sjunga med henne på hennes cover av U2:s hit
One, skriver Billboard. Låten
kommer att finnas med på
sångerskans samling Reminisce som släpps den 6 december.
På albumet kommer även den
nya singeln Be without you och
låten MJB da mvp att finnas
med. Blige arbetar också på ett
album med nytt material. The
breakthrough heter skivan och
släpps i februari.

29
Smålandsposten

Tiger Lou vill
inte vara den
där popkillen
Tiger Lou gjorde poplåten
alla ville höra på efterfesten,
Last night they had to carry
me home var given sena
kvällar. Nu har han tröttnat
på enkla popdängor och ger
det komplicerade svårmodet en chans.
Av Tuva Klinthäll
tuva.klinthall@smp.se
0470-77 05 26

Det är något speciellt med vissa
låtar. Känslan av tre minuters
domedagsstämning och tonårig
eufori i ett. Christian Kjellvander gjorde det med Oh night,
Jens Lekman gjorde det med
Black cab och Tiger Lou gjorde
det med just Last night they had
to carry me home. De skapar alla
den där känslan som sätter sig,
enkla poplåtar fast ändå inte, det
svenska svårmodet på liv och
död.

Grafisk formgivare
Tiger Lou heter egentligen Rasmus Kellerman, är 25 år, huserar i Stockholm med sin fru, jobbar som grafisk formgivare på
sin pappas firma när han inte gör
musik och släppte i går skivan
The Loyal. Han besöker Växjö på
den traditionella promotionturnén en av alla dessa svårmodsdagar.
När debuten, Is my head still

on? kom i början av förra året
blev han ännu en singersongwriter, med gitarr och låtar om hjärta och smärta fick han fans lite
varstans. Sverige behövde ytterligare en kille som sjöng sorgsna
låtar om att bli alldeles för full.
Men nu är Rasmus Kellerman
trött på att vara den där popkillen som sjunger de där låtarna.
När det var dags att spela in skiva nummer två, The Loyal, kändes det inte alls som den andra
svåra skivan man brukar prata
om.

Inte svårt alls
– Nej, jag tyckte den var väldigt
enkel att göra. Jag har längtat efter att få spela in den. Det gick
snabbt så det har inte varit svårt
alls, den kändes väldigt naturlig,
säger Rasmus.
Is my head still on? är en väldigt rak skiva, korta låtar och ett
direkt tilltal. Med den skivan
fick Rasmus därför också en del
kritik för att den kändes för välpolerad. Det var något han ville
undvika med The Loyal, den har
tagit klivet mot det mer ogreppbara och svårlyssnade.
– Med den här skivan ville jag
göra ett mer sammanhållande album än bara ett knippe låtar.
Förra skivan känns väldigt enkel såhär i efterhand och jag ville
göra något lite mer komplext den
här gången.

”Jag har börjat tänka mycket mycket mer, funderat över livets skörhet. Låtarna på The Loyal
är därför mycket mer genomtänkta än på Is my
head still on? Även om det inte tog så lång tid
att skriva låtarna så är de väldigt genomtänkta. Jag har blivit så påverkad av bilolyckan så
det måste märkas i musiken.”
Ungefär som Christian Kjellvander har gjort med sin nya
skiva Faya?
– Nej, han berättar mer en
historia, det gör jag inte på det
sättet, men jag vill ändå att låtarna ska hänga ihop mer rent musikaliskt än de gjorde på Is my
head still on?.
Men är det inte farligt att göra så med uppföljaren, tänk
om ingen vill lyssna utan förväntar sig lättlyssnade låtar?
– Det tror jag inte är så farligt,
jag tror nog att människor kommer köpa skivan ändå. Jag har
inte känt någon press alls när jag
gjort skivan. Det är bara roligt,
musiken har kommit till mig.

Svår bilolycka
Att The Loyal har mer av ett
svårmod och en reflekterande eftertanke över sig har många anledningar.
Förra året var Rasmus och
hans kompband med om en svår
bilolycka när de var ute på turné
vilket har gjort att han har funderat mycket det senaste året.
Det har påverkat skivan.
– Jag har börjat tänka mycket
mycket mer, funderat över livets
skörhet. Låtarna på The Loyal är
därför mycket mer genomtänkta
än på Is my head still on? Även
om det inte tog så lång tid att
skriva låtarna så är de väldigt genomtänkta. Jag har blivit så på-

verkad av bilolyckan så det måste märkas i musiken.
Hur då?
– Jag har blivit mycket räddare
till exempel. Jag är rädd för att
flyga om vi ska turnera, jag tycker fortfarande det är lite obehagligt att åka bil. Allting har blivit
mer komplicerat, första skivan
gjordes utan eftertanke. Nu har
jag rannsakat mig själv mycket
mer. Därför har låtarna blivit lite mer svårtillgängliga, när jag
ska förmedla svårare och mer
djuplodande tankar fungerar det
inte att vara diskbänksrealistisk, det blir banalt. Jag var
tvungen att göra musiken magisk och göra omskrivningar i
texterna.
Rasmus tycker att det är viktigt
att texterna och musiken återspeglar samma känsla. Det viktigaste för honom är musiken.

Musiken först
– Texterna ska komplettera musiken på ett bra sätt, det jag tänker på först är musiken.
Det verkar nästan lite som
om du skäms för den första
skivan?
– Nej, inte alls. Jag är stolt över
den. Det är fortfarande en del låtar från den jag spelar ute så
klart men den är inte så intressant.
Även om Rasmus inte är speciellt gammal i skivbranschen har

Tiger Lou har gjort skiva nummer två, The Loyal och vill ge svårmodet en chans.
han fått stort genomslag. Han
har haft med låtar i en del tv-serier och filmer, till exempel den
omåttligt populära tv-serien
O.C.

Brinner för film
Och film är något han vurmar
för, namnet Tiger Lou kommer
från den obskyra filmen FongSai-Yuk och drömmen är att
skriva filmmusik.

– Det är helt underbart med
filmmusik. Bilden och musiken
blir så bra tillsammans och du
upplever en helt annan helhet
när du lyssnar på musik specialskriven för film. Så musik kommer alltid att vara grejen.
Blir det en tredje skiva?
– Ja, definitivt, jag skulle kunna spela in i dag. Men sen är det
ju inte så kul att turnera, det är
det ganska lätt att tröttna på.

Nyss hemkomna från lyckad Europaturné

Det blev åtta spelningar i Danmark, Tyskland, Italien och Österrike för killarna i Melody
club. Åtta lyckade sådana, intygar sångaren Kristofer Östergren.
– Det var jättebra, väldigt
schyst, på bra ställen med jättebra publik. Det märktes att folk
hade åkt rätt långt för att kolla på
oss.
Så de som var där kände till
er?
– Jag fick den känslan, jämfört
med när vi spelade i Tyskland efter första skivan. Nu ville de

verkligen se oss och de sjöng
med i låtarna. Man ser också direkt om det är vår publik, de har
en snygg och skön stil med kavajer, slipsar och myggjagare, haha. Vi har världens absolut snyggaste och trevligaste publik, det
är gött.

Kylieturné i våras
I våras åkte Melody club på Europaturné med Kylie Minogue.
Är ni polare med Kylie nu?
– Vi skulle nog säga hej om vi
sprang på varandra på gatan.
Det var fruktansvärt roligt att
åka med på hennes turné. Det
var lite som när vi åkte med
Kent runt i Skandinavien precis
i början, nu blev det här ett
snäpp till, man får hänga med
och kolla hur en så stor produk-

tion går till, bara hennes ljusshow... Det blir lite att man gärna maxar på själv sen.
Som att ha konfetti kanske,
som ni hade på scen på Karl
Oskar-dagarna i Växjö i augusti?
– Ja, bland annat, man måste
liksom bjuda på någonting.
Framför allt när man spelar i
Växjö.
Efter Kylie-turnén hoppas Melody clubs basist Magnus Roos
av. Nicklas Stenemo från insomnade The Mo hoppade in i
stället på sommarspelningarna
och han hängde med även nu på
Europaturnén.

Oklart med basist
Hur blir det, ska Nicklas bli er
nya fasta medlem nu?

– Det vet man aldrig. Han har
spelat med oss nu och kommer
göra på de spelningar vi har nu,
som nu i Kalmar i morgon. Hur
det blir framöver får vi se, säger
Kristofer hemlighetsfullt.
Dagen innan spelningen i
Växjö i somras blev Kristofer
pappa till en pojke, Valentin.
Hur funkar det att kombinera pappalivet och rocklivet?
– Det går alldeles utmärkt. Det
är ändå väldigt flexibelt, jag är ju
hemma långa tider, säkert i genomsnitt hemma mycket mer än
en pappa som jobbar mellan nio
och fem.
Ni ska inte lägga ner bandet
nu när Magnus Roos slutat?
– Lägga ner! Vi har ju bara börjat. Vi har absolut inga planer på
att lägga ner.

Tiger Lou
Heter på riktigt: Rasmus Kellerman
Ålder: 25
Diskografi: Is my head still on? (2004), Loyal (2005).
Aktuell: Med skivan Loyal. I november och december har han spelning
nästan varje dag – i Sverige, Tyskland, Holland, Österrike, Schweiz och
Norge.
Kuriosa: På sin hemsida har han listat sina fem bästa tv-serier: Family
guy, Scrubs, Homicide, Twin peaks och Cold feet.

Duo FriBerg i direktsändning

Ny rockigare skiva från Melody club nästa år
Melody club är hemma igen
efter sin Europaturné.
I morgon spelar de i Kalmar
och snart inleds arbetet med
nästa skiva.

Särskilt efter olyckan. Men det
är bara för att jag sjunger, det är
så mycket jag kan oroa mig över
med min röst. Om jag inte hade
sjungit hade jag älskat turnéerna. Den där känslan av att sitta i
en bil, åka från ett ställe till ett
annat, rigga grejerna, spela, festa och åka vidare för att sedan
komma hem och låsa in sig med
ostbågar och film i två dygn. Det
är väldigt speciellt.

Foto: LARS-GÖRAN RYDQVIST

Nicklas Stenemo (till vänster) har ersatt
Magnus Roos
på bas i Melody club. Än är
det inte klart
om det blir en
permanent lösning.
Arkivfoto

Så vad händer framöver?
– Det bär nog av till utlandet
igen nästa år. Och så kommer
det en ny skiva såklart, någon
gång nästa år.
Hur kommer den att låta?
– Den kommer nog formas av

att vi har spelat så mycket live,
jag tror att den kommer att vara lite rockigare. Det är kul att
rocka! Men det är alltid svårt
att veta innan man börjar jobba
med skivan.
Helena Söderlundh

Duo FriBerg, det vill säga Per
Friman från Växjö och Joakim
Berg från Alvesta, är ensamma i Norden om att spela musik i kombinationen marimba
och saxofon. I morgon spelar
de på radiosänd lunchkonsert i Växjö konserthus.
Både Per, som är 20 år, och Joakim, 23, går på musikhögskolan.
Per i Stockholm och Joakim i
Malmö. För två år sedan var de
båda på samma solisttävling i
Jönköping och då fick de idén att
slå ihop sina instrument.
Men vad är egentligen en
marimba?
– Det är ett afrikanskt slagverksinstrument som ser ut som
en xylofon ungefär. Den är ganska stor, två och en halv meter
lång.
Det verkar jobbigt att ut och
spela med den i bagaget på bilen?

– Ja, det har varit lite pyssel.
Men man kan vika ihop den på
alla möjliga ledder, det tar ungefär en timme, men det har det varit värt.
Varför är saxofon och marimba en bra kombination?
– Det visste vi inte själva innan
heller. Men det visade sig att de
går väldigt bra ihop klangligt, så
man blir mer förundrar över att
inte fler sysslar med den här
kombinationen.
I Norden är Duo FriBerg ensamma om den här kombinationen,
men i USA är det ganska vanligt,
och därifrån har killarna hämtat
en hel del av musiken de framför.
Vad kommer ni att spela på
lunchkonserten i morgon?
– Det kommer att bli ganska
mycket originalskriven musik
för sättningen marimba och saxofon. Både lättlyssnat och lite udda. Målet är att alla ska hitta något de tycker om.

Duo Friberg, det vill säga Per Friman och Joakim Berg, gör en
lunchkonsert i Växjö i morgon fredag.
Foto: MARTIN JOHANSSON
Hur ska det bli att spela i P2:s
direktsändning?
– Det ska bli jättekul. Vi är taggade båda två.
Helena Söderlundh
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Visning av trädfällning
och skulptering i trä

29.10 2005–8.1 2006

NOBEL
DIPLOM
lörd. 29.10 kl. 14.00

10år

Lunchkonserter

öppnar prof.
Anders Bárány
vice museichef vid
nobelmuseet
utställningen
Sven Ljungbergs
nobeldiplom
Hydromacken Tingsryd
Lörd 29/10 kl 09.00

varmt välkomna!

Arboristen Jan Roelf Sikkema

LJUNGBERGMUSEET

Jack´s Personaluthyrning
och Trädfällning
070-958 28 32
OBS!! Bil parkeras
intill det träd som fälls.

Strandgatan, 341 30 Ljungby
tel 0372-620 36
www.ljungbergmuseet.se

Erbjuder 1–5 bäddsrum i olika prislägen. www.lyckohem.se
Tel. 0455-265 66, 960 00 • Fax 0455-298 66

Smålandsjul

på Huseby 5-13 nov, Växjö
33 000 besökare ifjol!

Q-SERVICE PRESENTERAR
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Växjö Konserthus
Fredag 28/10 kl. 19.30
Biljett direkt Ticnet 077-170 70 70

Nordens största julmässa för hantverk och småskaligt tillverkad mat.
Många nyheter - nya lokaler
100 hantverkare och 50 matutställare i
ny stor matjulbod fylld av julens alla
delikatesser från gårdar och gårdsbutiker. Doftande bröd, korvar, ostkaka,
skinkor, fårfioler, ostar.
Tomteorkestern paraderar.
Se Huseby i julskrud - vi tänder
1000 marschaller varje dag.

www.qservice.se
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STENBROHULT

149:-

Fredag 4 november
kl 10-12 och 14-16

Öppet: Tisd, onsd, torsd kl. 12-21.
Lörd kl. 10-19. Övriga dagar kl. 10-18.
Entré 60:- Barn under 12 år - fritt.
2 mil syd Växjö, väg 23 mot Malmö.

Info: 0470-75 20 97 | www.julmassor.se

Öppet hus
i sockenstugan

Vi bjuder på
kaffe och kaka.
En kvart i början av
varje heltimma spelas
musik i kyrkan.

Sveriges Radio P2 - Emigrantinstitutet - Kultur Fritid - Domkyrkomusiken
Musik i Syd - Musica Vitae - Växjö universitet

Läs Smålandsposten – en god morgonvana

LYCKÅHEM LOGI I KARLSKRONA

RN

GRILL &
SKALDJURSBUFFÉ

Restaurang

Vandrarhem • Lågprishotell

E IST
W
O QV

Fredagar & Lördagar
kl 18.30-21.30
serveras vår omtyckta

Munken

Välkommen!

Wäxjö

Stenbrohults församling

Bäckgatan 16, Växjö
Tel 0470-160 60

resor

Folkets Bio i Växjö
visar på Palladium (Storg. 12)

It´s all gone
Pete Tong
Fre 28/10
Sön 30/10
Tis 1/11
Kl. 19.00 Från 7 år

Biljettpris
Biljettpris6070krkr

evenemang

Smålandsposten

www.folketsbio.org

Privatannonsera
020-22 33 00

resor
GUSTAFSON TOURING AB
www.gustafsontouring.se

Julmarknad 3 dgr
Rostock
25/11, 2/12......1.895:-

Kiel 25/11 ......1.895:0454-892 77

