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Timberlake på Timbalands singel 
n Hiphopproducenten Timbaland hjälpte Nelly Furtado och 
 Justin Timberlake till två av de största albumsuccéerna under 
2006. Nu är det dags för dem att betala tillbaka. När Timbaland 
släpper sitt eget album sjunger Timberlake och Furtado på första 
singeln, skriver Billboard.
Den amerikanska stjärnproducenten har visserligen rappare som 
Jay-Z, Missy Elliott och 50 Cent med på nya skivan, som plane-
ras att släppas i mars, men Timbaland visar också ett nyvunnet 
intresse för rock och pop. Bland annat har det ryktats om att 
svenska Hives och sångaren Pelle Almqvist finns bland gäst 
artisterna. 

Indiana Jones klar för inspelning
n Nästa Indiana Jones-film 
börjar spelas in under 2007. 
De inblandade har länge 
talat om att den fjärde  
filmen om den äventyrlige 
arkeologen i hatt och med 
piska i handen skulle vara på 
gång, men nu är manuset 
klart. George Lucas berätta-
de i helgen att han och  
Steven Spielberg är klara 
med manuset och att inspel-
ningarna börjar i år. 62-årige 
Harrison Ford har redan 
sagt att han är redo för ett 
nytt actionäventyr. Om allt 
går enligt planerna får fil-
men premiär i maj 2008. 
George Lucas ville inte 
berätta något om handling-
en, men avslöjade att delar 
av filmen kommer att spelas 
in i Los Angeles, skriver AP. 
Den senaste filmen i serien, 
Indiana Jones och det sista 
korståget hade premiär för 
18 år sedan.

Idol-Erik släpper skiva
n Även andraplatsen i Idol kan leda till en karriär som artist. Nu 
är det Erik Segerstedts tur att få göra sitt första album. I slutet 
på februari ska det vara klart att släppas. Redan i mitten av 
januari kommer en försmak på det. Då släpps den första singeln  
I can’t say I’m sorry.
Med facit i hand har det visat sig att tvåorna i TV4:s Idol har lika 
stor chans att lyckas som ettorna. 2004 var det Darin Zanyar 
som tog andraplatsen efter Daniel Lindström och 2005 blev 
Sebastian Karlsson tvåa efter Agnes Carlsson. (PM)

Mamma mia! sätter punkt
n Mer än 847 000 personer har sett Mamma mia! på Cirkus i 
Stockholm. Men nu är det slut på Stockholmssejouren för ABBA-
musikalen. På söndag spelas den allra sista föreställningen på 
Cirkus. Nu flyttas Mamma mia! i stället till Göteborg. Under de 
två år som Mamma mia! har spelats i Stockholm har den hunnit 
visas inför publik 506 gånger. 

STockholM (PM) Kambodja är 
på väg att bli svenskarnas 
nya turistparadis och det 
tar en timma att flyga till St 
Petersburg i Ryssland. Båda 
länderna är plågade av hiv 
och aids. Journalisten, för-
fattaren och Unicef-ambas-
sadören Liza Marklund har 
gjort dokumentärserien 
 Liza i aidskatastrofens spår 
för TV4 där hon skildrar 
 situationen i länderna.

– Jag  besökte  ett  hospice  i 
Pnomh  Penh  där  man  vårdar 
aidssjuka barn som är på väg att 
dö.  Det  var  hemskt  att  se  dem, 
de  såg  inte  mänskliga  ut.  Men 
det  var  nog  ännu  värre  att  se 
hur gatubarnen i Ryssland läm
nas att dö i sina utkylda källare, 
hur  omgivningen  struntade  i 
dem, säger Liza Marklund. 

Ett barn i minuten smittas av 
hiv  på  jorden  och  lika  många 
dör  i  sjukdomar  relaterade  till 
smittan.  Västvärlden  förknip
par  hiv  och  aids  med  homo

Liza Marklund gör            dokumentär om hiv

Liza Marklund har gjort dokumentärserien Liza i aidskatastrofens spår 
som handlar om hiv- och aidsspridningen i Kambodja och Ryssland.
Foto: MARIA AHLSTEN/UNICEF/TV4
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En festglad och lättsam 
stämning rådde i Växjö 
Konserthus på trettonda-
gen, då Växjö Stads Symfo-
niorkester och Växjö Dom-
kyrkas Oratoriekör bjöd in 
till nyårskonsert i två före-
ställningar. De välbekanta 
Blommornas vals och Fång-
arnas kör varvades med 
mindre känd musik för alt-
sax och marimba, suveränt 
trakterade både tillsam-
mans och solistiskt av Per 
Friman och Joakim Berg. 
Och den guldglittrande 
magdansen var förstås en 
raffig överraskning.

Oratoriekören  har  en  elegant 
plats  på  scenens  ena  sida,  och 
färgskalan går i rött, svart, blått 
och  grått.  Från  dirigentpulten 
entusiasmerar Wieska Szymc-
zynska orkester och kör  i Gäs-
ternas intåg  ur  Richard Wag-
ners opera Tannhäuser. Sång
arnas  röster  har  frapperande 
löd  och  kraft.  Men  också  en 
annan  mjukhet  och  nyansrike
dom  när  så  krävs,  som  i  den 
“vokala nyårsbukett” man fram
räcker  senare  i  programmet  – 
med  de  så  älskade  à  cappella
sångerna  Kung Liljekonvalje, 
Uti vår hage, I Seraillets Have 
och Glädjens blomster.

I EN härlIgT  svepande  Blom-
mornas vals  av  Peter Tjajkov-
skij har harpan en framträdan
de roll, och här lockas det dröm
ska  soundet  fram  av  Gloria 
Lundell,  frilansande  harpist 
som  är  en  återkommande  gäst
spelare hos orkestern.

Saxofonisten Per Friman kan 
väl sägas vara profet i sin fäder
nestad  när  han  här  med  en 
sprudlande  flyhänthet  och  lek

fullhet  spelar  Jules Demeres-
semans  Fantasi för altsaxofon 
och orkester. Saxofonen  var  ett 
nytt instrument i mitten av 1800
talet, och Demeresseman var en 
av  de  första  som  komponerade 
för just saxofon. Arrangemang
et är gjort av Per-Gunnar All-
dahl,  som  också  sitter  i  publi
ken.

JoakIM BErg SPElar  också  på 
hemmaplan,  nästan  i  alla  fall. 
Alvestasonen  är  slagverkare 
och ger här  tredje satsen ur en 
marimbakonsert  av  dansken 
Anders Koppel  (född  1947).  Vi 
bevittnar  en  läcker  klubbornas 
dans över en rad träplattor, vars 
toner är förstärkta av de lodräta 
rören,  resonatorerna.  Med  två 
klubbor i var hand går Berg loss 
i sitt solo, och det med vänlighet 
och  humor.  Det  speciella  med 
slagverk  är  ju  också  att  för  att 
ge illusionen av långa toner och 
legato så krävs ett ständigt upp
repande  av  anslaget.  De  olika 
vinklarna  för  att  få  ackorden, 
och fotarbetet i sidled – allt är så 
sympatiskt.

Att altsax och marimba passar 
så väl ihop är förbluffande. När 
Friman och Berg, alltså duo Fri
Berg, spelar Pequena Czarda av 
Pedro Iturralde uppkommer en 
rund  och,  faktiskt,  vokal  ton
kvalité.

hur EN kvINNa  fångar  en  man 
vet  den  unga  änkan  Norina  i 
Donizettis sista komiska opera 
Don Pasquale.  Sopranen  Elli-
nor Fryklund  spelar  ut  hela 
sin  charm  och  glitter  när  hon 
plockar upp läppstiftet ur en ill
röd necessär, flirtar och sjunger 
Cavatina. Den här rösten är helt 
enkelt ljuvlig också i Viljasång-
en av Léhar.

Orkesterns  slagverkare 
Håkan Fritzson  står  skickligt 
för  den  rytmiskt  pregnanta 
inledningen  i  Bolero  av  Ravel. 
En danserska, Bodil Halldin, i 
eldigt röda slöjor slingrar sig nu 
in på scenen och in bland musi
kerna. Så småningom har även 

kören, långsamt från salongens 
sidor,  rört  sig genom orkestern 
ut  mot  sidorna,  och  alltmer 
sjunger  med  i  det  suggestiva 
temat,  fram  mot  stegring  och 
kulmen. Effektfullt!

DoMkyrkoorgaNISTEN  och 
Oratoriekörens  ledare Thomas 
Niklasson,  har  som  konferen
cier med ordvitsar och anekdo
ter lotsat publiken genom reper
toaren, framförd med glädje och 
skärpa  av  välrepeterade  musi
ker  och  sångare.  När  Wieska 
har  spelat  violinsolo  i  An der 
schönen blauen Donau  flyger 
korkarna från slagverket i Lum-
byes Champagnegalopp,  det  är 
fest,  och  Wieskas  vida,  röda 
ärmar  lyser  ikapp  med  den 
musikaliska kompetens hon för
medlar.

ExTraNuMrET  blir  i  Albert 
Hallstil där publiken får sjunga 
Pomp and Circumstance av 
Elgar,  på  texten  Imse Vimse 
spindel.  Det  funkar  utmärkt. 
Applåderna  fortsätter  och  en 
klappande  Trisch-Trasch-polka 
av  Johann Strauss  blir  en 
präktig avslutning på årets upp
laga av en nu fjortonårig  tradi
tion.
 Eleonor Andersson

Festglatt och lättsamt      på nyårskonsert i Växjö

Musik/konsert
Växjö Stads Symfoniorkester och 
Växjö Domkyrkas Oratoriekör, Växjö 
konserthus, trettondagen

Harrison Ford blir Indiana Jones 
igen när den fjärde filmen om 
 äventyraren börjar spelas in senae 
i år. Foto: PRESSENS BILD.

En omväxlande och lättsam 
musikstund fick publiken i 
Växjö konserthus på tret-
tondagen, då Växjö Stads 

Symfoniorkester och Växjö 
Domkyrkas Oratoriekör 

stämde upp till nyårskonsert 
– en tradition som i år bjöds 

för fjortonde gången.
 

Foto: FILIP SJöFORS
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Liza Marklund gör            dokumentär om hiv
sexuella  män,  prostituerade 
kvinnor och deras kunder, men 
den  störst  växande  gruppen 
smittade  är  barn  i  Tredje  värl
den.  Med  rätt  information, 
resurser  och  bromsmediciner 
går  det  att  stoppa  spridningen 
från smittade mödrar till deras 
barn och därmed häva den nega
tiva utvecklingen.

Lösningen finns
– Jag  är  hoppfull.  Vi  vet  precis 
hur vi ska göra, men det går inte 
av sig själv. Många länder i Afri
ka har lyckats bra, till exempel 
Uganda, säger Liza Marklund. 

Hon  har  jobbat  för  Unicef   i 
sju,  åtta  år  och  varit  Unicef
ambassadör  i  två  och  ett  halvt. 

Liza  i  aidskatastrofens  spår, 
som sänds i två delar den 8 och 
15 januari, är ett sätt att offent
liggöra  den  kampanj  FNorga
nisationen har dragit i gång för 
att  stoppa  hivspridningen 
bland barn. Marklund har träf
fat prostituerade, gatubarn och 
andra  utsatta,  men  berättar 
också  om  lyckade  försök  att 
informera om sjukdomen bland 
kvinnorna på de många textilfa
brikerna i Kambodja. 

– Det går att göra saker åt situ
ationen och jag är övertygad om 
att  folk  i  Sverige  vill  vara  med 
och  ändra  på  hur  det  ser  ut, 
säger Liza Marklund. 
 Johan Sjöstrand

STockholM (PM) Allt fler  
filmer finansieras privat. 
En av dem är Hipphipp-
gängets långfilmsdebut 
Morgan Pålsson – världs-
reporter som börjar spe-
las in i april, skriver Göte-
borgs-Posten.

Orsaken är bland annat Film
institutets  aviserade  ändring 
av bidragssystemet så att mer 
pengar  läggs  på  färre  filmer. 
Att fler ser film på dvd än på 
bio kommer troligen också att 
påverka  finansieringen.  Göta 
kanal II – kanalkampen är ett 
exempel på en film finansiera
de utan stöd från Filministitu
tet.  Av  budgeten  på  33  miljo

ner  kronor  kommer  13  miljo
ner  från  privata  finansiärer 
som  köpt  andelar  för  250 000 
kronor.  Resten  kommer  från 
sponsorer  och  produktplace
ring. 

För Morgan Pålsson – världs

reporter  är  finansieringen 
klar till 60 procent genom att 
SVT, Sandrew Metronome och 
Film i Skåne går in med peng
ar. Resterande belopp erbjuds 
till  den  privata  riskkapital
marknaden. 

Privata pengar bakom allt fler filmer

Nöjesredaktör
Kristina Bingström
Tel 0470-77 06  27
E-post noje@smp.se

Jag vill vara för mig själv ett tag, jag har haft så mycket runt 
omkring mig, jag behöver lugn och ro.

Linda Rosing om varför hon anmälde sig till Big Brother.  
Och att synas i tv dygnet run t är ju helt klart rätt om man vill vara i fred...

Festglatt och lättsamt      på nyårskonsert i Växjö

Göta kanal 
2 – kanal-
kampen är 
en av flera 
privatfi-
nansierade 
filmer.  
Foto: ANDERS 
BIRKELAND


