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fredag

På Myntet
i veckan!

Déjà vu: fredag 19:00 och lördag 19.00.
Happy feat: söndag 15.00.
Djävulen bär prada: söndag 19.00.
Borat: tisdag 19.00 och onsdag 19.00

Bo rat

intro!

Skägg och humor!

Det är helg! Eller ja, nästan i alla fall. Och det är en
trevlig helg vi har framför
oss, eller hur?
På lördag är det Melodifestival, äntligen! Och på
plats i Avesta samma dag är
Dhani Lennevald från före
detta A-teens.
Det är mycket på gång nu
i nöjessvängen! En helt ny
community håller på att växa fram i Sverige med hör och häpna, skägg, som tema.
Och på torsdag är det dags för ett nytt humorprogram i tv4, Situation Magnusson!
Missa inte det för allt i världen!
Men innan dess så ska ni njuta av helgen
och allt vad den har att bjuda på!

Ny community! Just nu håller en alldeles ny community på att växa fram i Sverige. Den följer en av världens just nu
största trender, att odla skägg!
URKLIPP FRÅN SKAGG.SE

Trevlig helg!
DANIEL NORMAN

0226-864 09
daniel.norman@ingress.se

PETRA BLOMQVIST

0226-864 10
petra.blomqvist@ingress.se

Mustascher, helskägg
eller hiphopskägg?
Nu är det dags att odla! Ja inte grönsaker eller potatis, utan
kroppsbehåring. Och det är i ansiktet denna behåring ska ﬁnnas. Det
sägs att skägget just nu är hetare än någonsin och nu börjar det till och
med att växa fram en community med skägget som tema, det ni!
Experterna sågar det men kändiseliten verkar inte hålla med. Allt ﬂer låter skägget växa och trenden tog fart
redan under sommaren 2006.
I december förra året var det premiär
för communityn skagg.se. En sida som
fortfarande är under uppbyggnad och
relanseras igen den andra helgen i februari med vissa förbättringar.
Bakom sidan står tre grabbar från
Göteborg som inte vill avslöja sig riktigt än.
– Våra alias är Sky, GlennBob och
Jeffa, säger Sky till fredag.
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Dhani spelar på
Älvan i morgon
Dhani Lennevald, tidigare medlem av gruppen
A-teens uppträder på Älvan i morgon kväll.
Redan för något år sedan släppte Dhani solosingeln Girl Talk. Sedan dess har han åkt
runt som DJ. Snart kommer en ny singel, Lets
do it again, som följs av hans första soloalbum.

Projektet skagg.se startade den 21
november klockan 23.32, exakt enligt
Sky.
– Det började som ett diskussionforum på sidan freeride.se, Sveriges största community för äventyrare.
Sen tog det form till att bli en egen
sida som är en del av ett större projekt.
– Men det vill jag hålla hemligt just
nu, säger Sky.
I dag har communityn omkring 30
medlemmar, både tjejer och killar.
– Skagg.se är en sida för äventyrare
med bra humor. Killar och tjejer ska se
det som en rolig grej att delta i och besöka sidan.
Alla som känner för det kan gå med
i communityn, vare sig man har skägg
eller inte.

Fakta/Skagg.se
Community för äventyrande killar
och tjejer, med eller utan skägg.

– Det är inte det handlar om.
Många tänker säkert, vadå
skägg? Men på hemsidan får
man en förklaring.
Communityns dragplåster
är Inﬂames basist Peter Iwers.
Han blev först utsedd till månadens skägg i december/januari, och är nu även utsedd
till Årets Skägg 2006.
Skagg.se är under utveckling och kommer enligt Sky
att växa sig större. Nu håller
gänget bakom sidan för fullt
på att lansera sidan.
– Än så länge är det mest
bland vänner.
Den 25 till 28 januari var
gänget också i Trysil för ett
litet PR-event.
På hemsidan skriver man;
”Vi vill betona att vi är
högst ödmjuka inför alla
medlemmar, skäggintresserade och uppmanar alla
som bestämmer sig för att
följa oss mot vår skäggvision till att inneha samma
respekt!
Man måste inte ha grov
skäggväxt eller ens fjun för
att bli medlem utan det
handlar mest om att leva
som ett skägg, vara ett
skägg och tänka som ett
skägg.”
– Vissa förstår nog di- Årets skägg. Peter Iwers i bandet Inﬂames är en
rekt vad vi menar och an- av medlemmarna på sidan skagg.se. Han blev utsedd till månadens skägg i december/januari och
dra inte, säger Sky.
till Årets skägg 2006.

PETRA BLOMQVIST
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PR-kupp! Carola anklagas nu för att sabotera Melodifestivalpremiären på lördag.
Detta genom att lägga sin turnépremiär samma kväll. Carola var under fjolårets
schlager-SM den i särklass klarast lysande stjärnan. Och hon kan bli det även i år.
Hon slutade femma i Aten och mottog nyligen hedersmedalj av kungen. Carola är
prisutdelare vid den stora ﬁnalen av Melodifestivalen i Globen den 10 mars.

Äntligen premiär för
Situation Magnusson!
L

ite pirrigt och väldigt spännande! På torsdag är det
dags för premiären av humorprogrammet Situation Magnusson på tv4, och jag har ett ﬁnger med i spelet!
Kommer ni ihåg att jag övergav
er en sväng i somras för att jobba på produktionsbolaget Baluba
i Stockholm? Nu får ni se resultatet, i TV!
Jag har själv inte sett den färdiga
produkten än men det får bära eller brista. Själv hoppas jag så klart
på tittarsuccé.
Situation Magnusson är humorprogrammet där Peter Magnusson (känd från Hey Baberiba) reser
runt i Europa och driver med kända och okända peroner. Allt ﬁlmades självklart med dolda kameror.
Varje inspelning var en stor utmaning där både logistik och skådespeleriet skulle klaffa. Och det
blev en hel del skratt kan man
lugnt säga.
Det som förvånar mig mest under inspelningarna i Sverige var att
folk inte kände igen Peter. Ibland
var han ju inte alls maskerad speciellt mycket. Okej, några kanske
såg vem han var.

Jag jobbade som produktionsassistent i den här tv-produktionen
vilket innebar att ﬁxa allt kring inspelningarna som kostym, smink,
rekvisita, inspelningsplatser och
statister. Ett stort maskineri att hålla reda på.
Nu tänkte jag här och nu avslöja två sjuka uppdrag jag ﬁck på vägen.

Det här uppdraget var en stor
utmaning för mig. Under inspelningen var det ju ett krav att hålla
sig för skratt, och det var nära några gånger att jag inte klarade det
ska ni veta.
Vi vandrade runt i Kungsträdgården och ”Feminist-Peter” anklagade män för att titta på mig,
sjukt roligt!

1. Fixa blinddates åt Peters olika
karaktärer på spraydate.se.
Jag skapade en proﬁl som sedan tog kontakt med olika tjejer
och som senare ledde fram till några blinddates på en restaurang i
Stockholm.
Jag skapade alltså värsta drömkillen på den här datingcommunityn, chattade med dem i cirka
en månads tid, bokade dejter och
sen ﬁck Peter möta dem på restaurangen som olika karaktärer.
Under inspelningen satt jag utanför restaurangen och spanade. Jag hade kontakt med producenten på telefon och meddelade
när tjejerna var på ingång. Det var
sjukt spännande kan jag säga!

Det här och mycket mycket mer
kommer ni att kunna se i den åtta
delar långa programserien som nu
alltså har premiär på torsdag.
Jag kan också utlova ett omedvetet gästspel av Mr Borat himself!
Det ni!
Ni som gillar Peter Magnusson
får absolut inte missa Situation
Magnusson!

2. Jag ﬁck spela Peters stackars
ﬂickvän som blev uttittad av alla
män (i alla fall enligt Peter).

PETRA BLOMQVIST
Fakta/Situation Magnusson
Premiär den 8 februari 22.35
på tv4.
Åtta avsnitt där de olika karaktärerna är återkommande.
Läs mer på www.tv4.se/magnusson. Där kan ni också få
en försmak av vad som väntar.

Bratt. Peter Magnusson spelade en riktigt dryg Bratt under
inspelningarna i Stockholms skärgård.
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Nya skivor
Den fantastiska resan fortsätter

Personlig prägel saknas

Norah Jones - Not too late

Caroline af Ugglas - Joplin på svenska

12345

Norah Jones fantastiska resa fortsätter. På sin tredje skiva har sångerskan för första gången tagit ett
större eget ansvar för
låtskrivandet tillsammans med sin sambo och producent Lee
Alexander. Faktiskt
går hon i land med det
också. Samtidigt tar
hon ett större grepp
över ﬂera genrer och
verkar starkare som
sångerska än tidigare. Texterna är förstås
också mer angelägna.
Om hon tidigare kunde avföras som
”jazzpop” så är de
bästa låtarna på den
här skivan när hon
vandrar iväg åt Kurt
Weillskt territorium med någon slags kabarémusik på
Sinkin’ soon och när hon, på alltför få låtar, låter som
om hon inget hellre vill ha än ett stadigt countrykomp
bakom sig. Men även de rena ”jazznumren” håller hög
klass.
Man har svårt att tro att hon ska klara av att upprepa de brottarsuccéer hon bjöd på i och med skivorna
Come away with me och Feels like home. Men det gör
hon, faktiskt.

MIKAEL FORSELL/TT SPEKTRA
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Den lågmälda popen står sig starkt
Fläskkvartetten - Voices of Eden

12345

Fläskkvartetten har de senaste tio
åren mest befunnit sig djupt in i den
”ﬁn”-kulturella sfären med olika projekt. Bandet, som slog igenom riktigt
stort med 1993 års Grammisbelönade platta Flow, har
efter det knappt gjort något som riktat sig mot den breda massan.
Men nu har det blivit dags igen - och det är som tiden
stilla men ändå inte.
Musikaliskt har Fläskkvartetten självklart sitt patenterade sound och sina grundmelodier men allt har snyggt
och prydligt anpassats till 2007. Med den imponerande
gästlistan ökar spännvidden när det gäller möjligheter.
Och alla artister bidrar med sitt eget unika, oavsett om
det är Christian Waltz, Robyn eller Thåström.
Flow var mycket mer lättillgänglig och varierad i stilar,
tempo, melodier och genrer, men den här mestadels lågmälda popen står sig starkt, mycket beroende på förmågan att variera arrangemangen. Imponerande.

HENRIK LARSSON/TT SPEKTRAT.

Caroline af Ugglas har tagit sig an
några av idolen Janis Joplins låtar
och översatt dem till svenska. Det
är en idé hon har burit på sedan tonåren
och man förstår att det
är något hon brunnit
för att förverkliga. Och
varför inte?
Caroline påminner,
som hon själv är väl
medveten om, en hel
del om sin idol, såväl
vad gäller utspel som
röst. Det är både på
gott och ont. Caroline sjunger fantastiskt,
hest och skevt och har
ett kompetent band
bakom sig.
Men vad gäller Joplin på svenska saknar
jag en personligare prägel på både texter och musik.
Jag misstänker att respekten för originalet överskuggade modet att göra en udda tolkning, mer ta i från tårna, mer frihet i tolkningarna. Kanske hade projektet
kunnat få mer kraft i händerna på någon med lite mer
avstånd till originalet. Jag vet inte.
Däremot vet jag att slutresultatet nu blir en kompetent coverskiva snarare än den personliga tolkning jag
hade väntat mig.

ANNA HEDLUND/TT SPEKTRA

