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Sommaren har äntligen börjat nalkas och 
med det kommer festivalerna som tar 
över staden under heta sommardagar och 
svala kvällar. Men vissa blir nog hetare mot 
kvällen! 
 Årets Kulturnatta som vi valt att ta en 
extra titt på börjar redan tidig morgon och 
pågår långt inpå natten med hundratals 
programpunkter att välja på. 
 I detta nummer av QLTR bjuder vi också 
på massor att välja på för er läsare. Vad 
sägs om årets badmode, en motorsågs-
jonglerande nycirkusartist, en bakom-
kulisserna-intervju med en scentekniker 
eller varför inte tips på hur du marknadsför 
dig själv? 
 Efter den positiva responsen på 
förra numrets 2014-artiklar så har vi valt 
att fortsätta reda ut begreppen kring 
Kulturhuvudstadsåret, denna gång i en 

intervju med Marie-Louise Rönnmark, 
ordförande i 2014-utskottet.

För er som känner hur otäckt och klib-
bigt varm sommaren brukar vara så har 
självklart vår alldeles egen pessimistkon-
sult Ronnie skrivit en Cynical Content om 
en stor del av sommarens fasor som ni 
finner längst bak i tidningen.

Så vi på redaktionen önskar er alla en glad 
(och myggfri) sommar och vi syns igen i 
augusti!

KARI BERG
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4 MAJ T.O.M 8 MAJ
CIRKUS CIRKöR
Idun, Umeå Folkets Hus
Cirkus Cirkör kommer till Umeå med 
föreställningen ”Wear it like a crown”.

6 MAJ
umeå SkiVmäSSA
Nolia
Under dagen pågår en av Sveriges 
största skivmässor på Nolia. Fynda 
bland hundratusentals nya och begag-
nade skivor, dvd och t-shirt m.m.

7 MAJ T.O.M 9 MAJ
emil jenSen
Umeå Folkets Hus
Lunchteater med Emil Jensen. Det 
blir en soloföreställning med musik, 
komik och lyrik.

9 MAJ T.O.M 12 MAJ
MAdE
NorrlandsOperan
Festivalen MADE erbjuder ett urval 
av olika konstformer. Och i år får de 
dessutom en visit av mannen med den 
otroliga rösten: Blixa Bargeld.

10 MAJ
nAttEn äR dAGEnS MoR
Sagateatern
En pjäs av Lars Norén om ett 
familjedrivet landsortshotell i mitten 
av 50-talet. Detta var Lars stora pjäs-
genombrott.

12 MAJ
BlueS jAm
Restaurang Balder
Ett arrangemang där både amatörer 
och proffs musicerar tillsammans. Så 
ta med en vän, ett instrument eller ett 
gott humör och roa dig!

14 MAJ
herr StrindBerg och jAg
Sagateatern
Hans-Ola Stenlund slår till med en 
spännande tolkning av national-
skalden. Föreställningen ackomp-
anjeras av Ludwig van Beethovens 
musik som var den kompositör som 
Strindberg älskade allra mest.

19 MAJ
KUltURnAttA
Rådhustorget m.m.
Kulturnatta är Umeås mest händel-
serika event. Det kommer pågå c:a 
300 programpunkter i Umeås kärna 
under en dag.

25 MAJ T.O.M 26 MAJ
BRännBollSCUpEn
IKSU
Nu nalkas Brännbollscupen. Över 100 
galna lag klädda som alltifrån pirater 
och superhjältar kommer i år igen 
mötas på IKSU.

JUNI
1 JUNI
SrF kick-oFF
Pipes of Scotland
Det blir en inofficiell Sweden Rock 
Festival-kickoff på Pipes of Scotland. 
Det blir live-DJ som spelar musik från 
årets artister, SRFQuiz med fina priser 
och även en spelning med Clark Lane 
Unplugged.

9 JUNI
BlueS jAm
Restaurang Balder

15 JUNI
metAl-Spelning på hAmniS
Hamnmagasinet
arr: Ume-Metal

16 JUNI T.O.M 20 JUNI
BA SUMMER CAMp
Balettakademin
BA Summer Camp pågår under ett 
antal intensiva dagar med massor av 
stekheta danser.

25 JUNI T.O.M 30 JUNI
motor Week
Umeå Centrum
Nu blir det dags för Motor Week med 
WHEELS som höjdpunkt. En vecka full 
med snygga bilar och aktiviteter.

JULI
7 JULI
john Fogerty
Gammliavallen
Den amerikanske sångaren, gitar-
risten, låtskrivaren, producenten 
och levande legenden John Fogerty 

kommer till Umeå. Kanske mest känd 
för att ha varit frontfigur och sångare 
i rockbandet Creedence Clearwater 
Revival.

11 JULI
SoMMAREn I CIty
Rådhustorget

18 JULI
SoMMAREn I CIty
Rådhustorget
Lisa Miskovsky m.fl.

25 JULI
tHRASHpUnKIn’ tHE pARK
Rådhusparken
Succén Thrashpunkin’ The Park är 
tillbaka med italienska bandet Endo-
vein m.fl.

25 JULI
SoMMAREn I CIty
Rådhustorget

27 JULI T.O.M 29 JULI
VISFEStIVAl HolMön
Holmön
Visfestival Holmön får i år besök av 
artister som Pernilla Andersson, Arja 
Saijonmaa och Peter Karlsson & Blå 
Grodorna.

AUGUSTI
24 AUGUSTI T.O.M 25 AUGUSTI
SUnSEt pARK
Döbelns Park
Umeås alternativkulturfestival med 
musik, dans, modevisningar, marknad 
och mycket mer. Årets tema är ”Re-
membering Our Dead”.

31 AUGUSTI T.O.M 1 SEPTEMBER
RIAn
NorrlandsOperan
Det irländska Fabulous Beast Dance 
Theatre kommer till Umeå och 
uppträder på NO med två föreställ-
ningar. Den konstnärliga ledaren är 
Michael Keegan-Dolan.

Nu nalkas den årliga brännbollscupen som går av stapeln på 
IKSU. Denna tillställning är populär bland Umeås studenter 
och det kanske man kan se när över 100 galna lag klär sig 
som alltifrån pirater till superhjältar. Med tävlingar både för 
själva spelandet och vem som snärjer publiken bäst så är 
det en väldigt populär tillställning med 
trevliga stunder.
 Så titta förbi den 25:e och 26:e maj för 
att delta, titta eller bara njuta av detta 
fenomen. 
Mer information på www.brannbollscupen.se

Sommaren i city
Förra året stod The Poodles på scen och det uppskattas att 
ca 8000 personer såg dem spela. I år är det dags för Umeås 
egen popdrottning Lisa Miskovsky att spela på stora scenen 
under Sommaren i City den 18:e juli. Utöver detta kommer 
det dock vara mycket mer på gång, det kommer vara aktiv-
iteter, barnteater och barnuppträdande och många andra 
musikstilar.
 Datumen som är satta då det kommer levereras musik 
och underhållning i Umeå centrum är just nu den 11:e, 18:e 
och 25:e juli. Så missa inte chansen för gratis och trevlig 
underhållning i Umeås kärna.
 För mer information om både artister som kommer 
sjunga i City under sommaren, titta in på:
www.sommarenicity.se

umeå Motor Week
Mellan den 25:e och 30:e juni så kommer Umeå Motor Week 
fylla Umeå med snygga bilar och trevliga aktiviteter. Denna 
populära tillställning för med sig både gamla och nya bilar 
och för många är nog höjdpunkten under Motor Week 
”Wheels”, och vem kan även motstå alla veteranbilar?
 Veteranbilar, utställningar, cruising m.m. Det finns 
mycket att se och hitta på så missa inte denna vecka full 
med snygga bilar och aktiviteter. 
Mer information på: www.motorweek.se 

brännbollscup

We Want You
for VKK’s next Art Project!

Please Report to Nearest Recruit Station: VKK@kretsen.org
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ENLIGT TINAH AV tinAh Scheutz

TARDAASA AV jenny AASA, www.tardaasa.blogspot.com

DET EVIGA PROBLEMET AV kAi reichWAldt

brännbollscup
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Foto: nIKdESIGn   
modeller: Angelinn & criStoFFer

Foto: CRIStoFFER   
modell: jAninA

muA/hår: jeSSicA lundStröm

Foto: CRIStoFFER
rådhuSklockAn i umeå



Hell... STrÖM

För Cristoffer började tiden i Umemodel-
len 2007 med ett förslag från hans lilla-
syster Ida-Lisa som ansåg att han borde 
följa med på ett tisdagsmöte. 

Hans reaktion var inte som man 
kanske kunde vänta sig en fundering 
på varför han skulle vara modell utan 
förslaget togs med ro. ”Ja, det kan man ju 
göra lika gärna som nåt annat”, beskriver 
han det. Därefter gick det ganska snabbt 
i svängarna och Cristoffer fann ett 
intresse för att både delta i och arrangera 
workshops.

Första workshopen som deltagare 
var i oktober 2007 då föreningen hade 
en makeup workshop på Vännäs mo-
tormuseum. Därefter dröjde det bara 
fem veckor innan den första Hellnäs 
workshopen på Hällnäs sanatorium blev 
av. Det låg mycket arbete bakom denna 
workshop och ett antal av medlemmarna 
agerade bollplank, men Cristoffer tog 
huvudansvaret för arrangemanget. 

– Det var många som var lite tveksam-
ma till att det skulle kunna gå att göra nåt 
så stort, det var nog lite därför jag ville 
göra det.

Cristoffer berättar vidare att worksho-
pen ökade sammanhållningen mellan 
medlemmarna i Umemodellen och att 
det var ett bra steg i utvecklingen för 
både honom själv och föreningen att se 
att det faktiskt gick att göra.

Han beskriver andra upplagan av 
”Hellnäs” som ännu bättre då både han 
och föreningen lärt sig mycket men han 
väljer den tredje upplagan som favorit. 
Då deltog hela 45 anmälda och vissa var 
inresta så långt som ifrån Stockholm.

– Vi hade väldigt kul och det blev 
mycket schyssta bilder.

En del i utvecklingen under andra året 
var ett beslut att deltagarna skulle stanna 

på plats hela tiden  då det underlättade 
logistiken med bilar och utrustning 
märkbart. 

– Första året tappade vi mycket tid på 
att bara åka fram och tillbaka men det 
var något vi lärde oss av.

Cristoffer menar också att det var 
lärorikt att visa att man som medlem inte 
bara skulle förvänta sig att bli serverad 
händelser och workshops av styrelsen 
utan att det gick lika bra att komma 
med egna initiativ och sedan genomföra 
dem. Det behöver ju inte vara jättestort 
då små workshops kan vara minst lika 
roliga, både att göra och att delta i.

När sedan en stor del av styrelsen 
avgick så kom ordföranderollen på 
förslag till Cristoffer. Det var lite som 
en bomb då den medförde en stor del 
administration som gjorde att annat blev 
lidande, speciellt då inte bara ordförande 
avgått utan även några andra vilket last-
ade över mycket av det ansvaret också . 
Han berättar dock att det roligaste fort-
farande var att samordna och arrangera 
saker, vare sig det var workshops eller 
tisdagsträffar. Dessa aktiviteter inne-
bar personlig utveckling för Cristoffer 
och var ett bra forum för att knyta nya 
kontakter och kanske ta steget att bli 
fotograf.

– Redan första året drogs jag mot att 
stå bakom kameran, det kändes roligare 
att få leka med ljussättning och komposi-
tion än att vara modell.

På frågan vem han inspireras av så 
blev svaret nästan omedelbart de andra 
fotograferna. Inspirationen kommer från 
alla håll men han vill gärna hålla sin egen 
stil på bilderna.

Senaste workshopen i Cristoffers regi 
var ute på Hemsö vid fästningen under 
sommaren 2011 där de hade tillgång till 
stora korridorer insprängda i berget, 
kanoner av kraftig kaliber och om inte 
det föll någon i smaken en naturskön 
ö med vacker utsikt. Skrattande säger 
Cristoffer att sånt blir det mer utav… 
Absolut.

tExt: RonnIE BERG

Från noll till fullt ös på en månad, från nybliven modell till 
att arrangera en av de största workshoparna i föreningen 

Umemodellens historia. Här är historien om hur en eldsjäls 
engagemang utvecklade en kulturförening.
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CRISTOFFER
HELLSTRÖM
ålder: 27
BörjAde Som modell/Foto-

GRAF: 2007 som modell, men 
började med foto senare samma 
år.
GICK MEd I UMEModEllEn: 

Sommaren 2007.
VAd HAR UMEModEllEn

 BEtytt FöR dIG:  Utveckling. 
Bra forum för nya kontakter.
InSpIRERAS AV: kör på egen stil 
och inspireras av många, bl.a. 
inom Umemodellen. 
tar inspirationen där den kom-
mer.
höjdpunkt: Hellnäs III
FRAMtIdEn: Vill fortsätta så 
länge det är kul med spontana 
fotningar och galna idéer. 

SÅ FORT DET GICK

FOTO: NIKDESIGN   MAKE UP: JOHANNA N

FOTO: NIKDESIGN



Kulturens
rockar loss!

Kulturens eget studieförbund. Partipolitiskt och religiöst obundna 
med kulturen i första rummet. Av kulturutövare – för kulturutövare!

Läs mer på www.kulturens.se

Kulturens Bildningsverksamhet är Sveriges nyaste studieförbund och ägs av kulturutövarnas 
egna organisationer. Vi stärker kulturlivet. Umeå Umeå samarbetar Kulturens Bildningsverksamhet 

med många aktörer och vi arrangerar också under Umeå Kulturnatta. 

Kulturens på Kulturnatta stöttar bland andra:

Kulturstudion:
Lars Enmarks Stora Styrka
Extrakt
Mona Ersare
Evening Star
Hedvig Eleonora
Acidfolk med Cemi Istari
Lions Dream Big
Clark Lane
14 Nexus
The Mist of Avalon
Morlocks

Renmarkstorget: 
Airijoki och Laservågen
Ja! 

Umeå Folkets Hus:
Little Dark Corner

Rådhustorget:
Ye Banished Privateers
Jamo Jamo Kidz

Diverse programpunkter: 
Jamo Jamo Arts

Ume-Metal Open Air 
Döbelns Park:
Hate Ammo
Royal Jester
Antichrist
Steelwing
Pagan Rites
Crucifyer
Stoneload
Demolish



SOMMARENS BADMODE

Sommaren närmar sig med stormsteg och därför 
var det naturligt att till detta nummer lägga fokus på 
badkläder. Badkläder har under årens lopp förändrats 
mycket, men vi tycker att de baddräkter vi fått låna från 
Ingrids visar en bredd på vad som kommer att synas 
på badstränderna 2012.

Vi vill ge ett stort tack till Ingrids för att vi fick låna de 
vackra badkläderna och Diös Fastigheter som bidrog 
med lokaler för fotograferingen, samt de övriga med-
verkande.

PROdUCERat aV: umemodellen.Se   tExt & FOtO: mAtz zingmArk   aSSIStENt/REtUSCH: MAttIAS lönnEBoRG 

MakE UP: lInnEA lUndStRöM   kLÄdER: InGRIdS

MOdELLER: mAgdA oloFSSon, jennie lArSSon och mikAelA johAnSSon
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Hungerspelen
av Suzanne collins

Hungerspelen är en 
av många filmer som 
blivit populär under en 
kort tid, men jag tänkte 
tipsa om den första 
boken i trilogin med 
samma namn skriven 
av Suzanne Collins. 
Även om du har sett fil-
men så var det mycket som inte visades 
på filmduken. 
 Det börjar med jordens undergång, där 
Nordamerika en gång låg har nu landet 
Panem uppstått. Huvudstaden omringas 
av 13 olika Distrikt som förser den med 
förnödenheter och varor. För att ge något 
tillbaka bevakar de gränserna och styr 
människorna med järnhand. Huvudst-
aden håller ett spel varje år, ett spel som 
handlar om liv, död och underhållning 
där deltagarna lottas ut från 12 Distrikt, 
då det 13:e tidigare har utplånats. Det 
väljs ut en flicka och en pojke mellan 12 
och 18 år från varje distrikt och de ska 
alla tävla mot varandra för att en sedan 
ska stå som vinnare. Allt direktsänds 
dygnet runt så att hela Panem kan följa 
spelet i sina tv-apparater, vilket många 
gör med glädje. Dock håller inte alla med, 
och enligt vissa är styret alldeles för hårt 
och anser att presidenten inte gör det 
han borde för att alla ska ha det bra.
 Katniss Everdeen är bara 16 år och 
bor i Distrikt 12 tillsammans med sin 
mor och lillasyster Primrose. För det 
74:e spelet dras Primroses namn under 
utlottningen, men med andan i halsen 
anmäler Katniss sig som frivillig istället 
för sin syster. Hon har då sett 16 spel 
tidigare, men kan ändå inte gissa sig till 
vad hon kommer vara med om och vad 
det kommer innebära.
 Pojken som också lottas fram från 
hennes Distrikt heter Peeta Mellark och 
tillsammans med de andra deltagarna 
kämpar de för sina liv mot faror som 
uttorkning, svält, skogsbränder och 
hela tiden med en risk att bli dödade av 
varandra framför tv-kamerorna. 
 Falskspel, intriger och vad det innebär 
att vara human, de val karaktärerna gör 
och vilka strategier de använder är ofta 
moraliskt komplicerade, boken handlar 
om att kämpa, att göra revolution och att 
vara fri. 
 Glatt hungerspel! Och må oddsen 
alltid vara er gynnsamma!

HAnnAH lIndQVISt

Vem kan trösta Knyttet?
av tove jansson

När jag växte upp var 
Tove Janssons historier 
om Mumintrollen mina 
absoluta favoriter, och 
de har fortfarande en 
charm som inte finns 
någon annanstans. Mu-
mindalen, där hennes 
historier utspelar sig är en sagobeto-
nad fantasivärld där figurerna inte är 
människor men väldigt mänskliga i sina 
utpräglade personligheter. Ofta strävar de 
efter att finna en mening, kanske inte med 
livet men med tillvaron som den ser ut 
just för stunden. Mumintrollet kan exem-
pelvis känna hänförelse inför enkla saker 
som att plocka fina stenar eller snäckskal. 
 Det finns väldigt många olika böcker, 
men jag tänkte tipsa om bilderboken 
Vem kan trösta Knyttet? då den är smått 
vemodig men med en väldigt fin historia.
 Vem kan trösta Knyttet? handlar om 
en liten varelse som lever alldeles ensam 
i ett stort hus i utkanten av Mumindalen. 
Knyttet är väldigt rädd och så ensam att 
han inte vågar stanna hemma ensam utan 
istället ger sig ut i den stora vida världen. 
Under sitt äventyr möter han många 
olika figurer som hemuler, hattifnat-
tar, småkryp, Dronten och en Mumrik. 
Knyttet som är alldeles för blyg vågar inte 
stanna för att lära känna någon av dem, 
utan fortsätter på sin färd ensam. 
 När han kommer fram till en strand 
för att vila och samla lite mod finner han 
en flaskpost från den ännu ensammare 
Skruttet som ber om hjälp och hjältemod. 
Han blir modig och stark nog att ge sig ut 
på resan över havet, letar efter Skruttet 
och vågar fråga de han möter om det finns 
någon sett henne.
 Till sist finner han Skrutten uppe på en 
sten, tillfångatagen av Mårran som är det 
värsta han sett. Men han lyckas skrämma 
iväg henne och rädda Skrutten.
 Det är en enkel bilderbok med många 
fina bilder, enkla streck och större färgy-
tor. Texten skriven i skrivstil och på vers.

HAnnAH lIndQVISt

Kommer aldrig mer igen
av hans koppel

En helg när jag hälsade 
på min pojkvän hade 
jag glömt att ta med mig 
någon bok att läsa, och 
frågade om han hade 
något i sin bokhylla som 
jag skulle finna in-
tressant. Han gav mig då 
boken Kommer aldrig mer igen skriven av 
Hans Koppel och från att jag började läsa 
första sidan kunde jag inte lägga ner den 
förrän sista sidan.
 Den handlar om en till synes helt vanlig 
hemmafru som försvinner spårlöst, man-
nen helt frustrerad och vännerna som tror 
att det handlar om vänsterprassel. Ylva 
bor i en förort till Helsingborg tillsam-
mans med sin man Mike och deras dotter. 
Kvällen hon försvinner nämnde hon 
något på morgonen att hon kanske skulle 
ta ett glas med kollegorna, så Mike blir 
inte så orolig när hon inte dyker upp till 
middagen. När timmarna går och dottern 
frågar efter mamma hela dagen så börjar 
han fundera vart hon kan ha tagit vägen. 
 Ylva säger till sina arbetskamrater att 
hon ska göra en tidig kväll och går för att 
ta bussen hem. På vägen möter hon ett 
bekant par och blir erbjuden skjuts hem. 
Men hon kommer inte komma hem, för 
istället blir hon instängd i en källare bara 
ett stenkast hemifrån. Hon vet inte hur 
hon ska lyckas kontakta omvärlden och 
berätta var hon är, hur länge kidnapparna 
tänker hålla henne vid liv vet hon inte 
heller, för tanken är uppenbarligen inte att 
hon ska överleva det här. 
 För att vara en av dem första thriller 
böckerna jag läst tycker jag att den var 
helt okej med bra karaktärer och väl-
skriven. Den var snabbläst och okomplic-
erad, och trots att den hade en intrig som 
är ganska uppenbar redan från början så 
lyckas Hans Koppel ändå behålla spän-
ningen boken igenom.

HAnnAH lIndQVISt

Mandelträdet i din 
trädgård
av thich nhat hanh 
Fick låna Mandelträdet i 
din trädgård av en vän i 
kollektivet som jag nyli-
gen flyttat in i. Den är 
rätt kort och handlar om 
att allt man gör ska vara 
meditation och göras 
med uppmärksamhet. 
Skriven av munken Thich Nhat Hanh, 
zenmästare och buddhist.
 Jag tycker att boken vänder sig till alla 
oavsett livsåskådning. Den var enkel att 
ta till sig och består av ett brev och olika 
meditationsövningar.
 Thich Nhat Hanh skriver till broder 
Quang med enkla berättelser ur vardagen 
för att stärka honom och hans elever i 
deras arbete efter Vietnam-kriget. Broder 
Quang driver Ungdomsskolan för sociala 
tjänster i Sydvietnam. Han insåg snabbt 
att brevet kunde hjälpa fler och bad Mobi 
Ho hjälpa med översättningen från brev på 
vitanemiska till en bok på engelska.
 Thich Nhat Hanh vill att man ska se 
värdet i vardagliga göromål som att diska 
varje kopp och tallrik varsamt, som om 
de vore heliga ting. På köpet lär vi oss 
och finna ro i oss själva. Den innehåller 
flera olika övningar i meditation, med 
varierande svårighetsgrad, de enkla råden 
inspirerar läsaren att upptäcka undret i 
varje ögonblick av livet och hitta en rofylld 
plats i sig själv.
 Jag har själv aldrig utövat meditation 
medvetet, men några övningar i boken har 
jag tidigare gjort för att slappna av, samla 
mina tankar och inte vara så stressad. Om 
man är intresserad av meditation eller bara 
vill ha några knep för att vara i nuet, tycker 
jag att man borde läsa den.
 Le lite när du är irriterad – en övning 
från boken: När du märker att du är irrit-
erad, le genast lite. Andas lugnt in och ut tre 
gånger och behåll leendet.

HAnnAH lIndQVISt

QLTR TIPSAR OM SOMMARLÄSNING
En ny del i QLTR är boktips. Vi kommer främst recensera eller tipsa om böcker som handlar om foto, mode, och 
kultur – men även annat smått och gott som kan höra till numrets tema! 
Ni som är läsare är också välkomna att skicka in era tips! Skicka till redaktion@qltr.se
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CirKuS CirKÖr
MED MOTORSÅGAR I LUFTEN

Cirkus Cirkör kommer till Umeå i början av maj med 
showen Wear it like a crown. Föreställningen handlar om 

att välja att bära våra misslyckanden, rädslor och tillkorta-
kommanden som en krona och att putsa kronan 

och bära den med stolthet. 

Wear it like a crown är en del av 
forskningsprojektet ”Nycirkus som 
gränsöverskridare i konst och samhälle” 
och Jesper Nikolajeff spelar “rollen” som 
Nerves of Steel...

Har du några likheter med Nerves of 
Steel? 

– Det är väl klart, garvar Jesper inled-
ningsvis. 

Låter som en trevlig kille det där. 
Han gillar att kommunicera med vassa 
föremål… Då blir han lycklig?

– Det finns ju en anledning till att jag 
vill vara den där som uppträder på “the 
edge”. Det ska vara farligt. Det ska vara 
punk!

När blir Jesper lycklig? 
– När jag får kasta mina knivar och 

jonglera med mina motorsågar. Jag blir 
lycklig av att få visa upp min konstform. 
Mina barn gör mig också lycklig. Jag 
försöker återskapa den där känslan när 
man var liten och lekte. När man tappade 
tid och rum. Som liten kunde man ju leva 
sig in i att man åkte på en träplanka till 
månen. Då kunde ju inte morsan komma 
och säga “nu är det mat, kom och ät”. Då 
är man ju verkligen på månen. Hur ska 
jag då kunna “komma och äta” morsan? 

Vad gör dig mindre lycklig?
– Rasister och nazister. Jag blir såååå 

förbannad när jag ser en bild på Breivik! 
Jag blir så arg när jag kommer till 
Landskrona och ser att det finns butiker 
med skyltar där det står att “vissa inte 
är välkomna”. Varför inte bara ha kul? 
Hur svårt ska det behöva vara, kom 
igen! Varför har alla inte rätten att bara 
glida runt på den här planeten. Okej att 
alla har vi våra issues men varför kan vi 
bara vara sams? Jag är förbannad på vår 
övermateriella värld.

New York, Köpenhamn, Prag och... 
Umeå? Spelar vi i Umeå i samma divi-
sion, kan vi verkligen nämnas i samma 
mening, som dessa metropoler?

– Om man jämför publikmässigt så är 
publiken söderut i Europa mer kän-
slomässiga, de kan helt plötsligt börja 
gråta eller skrika BRAAAVO! Jag har ju 
turnerat en hel del i Sverige så visst är 
det mer exotiskt att åka till världsberöm-

da städer. Att träffa nytt folk, ta del av 
nya kulturer. Det är en extra krydda men 
jag räknar med fullt ös i Umeå, som ändå 
är en storstad i Norrland! Har faktiskt 
uppträtt där en gång tidigare.

Jaså?
– Jag stod längst upp på klocktornet 

på Rådhuset och smällde av en massa 
bomber tills larmet började tjuta. Folk 
tyckte att det var skitkul, liksom.

Allra bäst?
– Där måste jag säga Prag som 

verkligen sjuder av liv dygnet runt. Med 
sin tusenåriga historia av kultur, dit 
världsberömda konstnärer från hela 
världen flyttar. Att uppträda där... Prag är 
extatisk!

Du slogs för din existens under 
många år. Hur var det att växa upp som 
Jesper? 

– Jag var djupt trackad på grund av att 
jag hade en rysk pappa. Man blev kallad 
ryssjävel och det var mycket slagsmål. 
Det var hårt och några gick under. Bryt-
punkten för mig, på ett plan, var när jag 
spöade det värsta råskinnet av dem alla 
inför alla andra på skolan. Jag fick ner 
honom i brygga, det var som i “Ondskan” 
jag slog honom ordentligt och dunkade 
huvudet i asfalten tills han var blå. Han 
gav upp till slut. Då blev man helt plöts-
ligt bjuden på fester och populär bland 
tjejer. Det här var i Mariestad och jag var 
punkare. Asta Kask bodde där och de 
hjälpte mig väldigt mycket. Once a punk, 
always a punk!

Är denna uppväxt där du slogs för 
existensberättigande något som driver 
dig som artist? 

– Javisst, det är det nog många artister 
som har. Just den drivkraften. Man kän-
ner power på scenen, jag måste stå på 
scenen helt enkelt!

I vilka situationer slåss Jesper idag?
– Det händer inte speciellt ofta men 

ibland, till exempel har det hänt att jag 
ska gå emellan och försöka avvärja ett 
bråk så har jag själv blivit indragen i 
slagsmålet. När jag ser orättvisor så rea-
gerar jag. Min dotter höll på bli överkörd 
av någon som pratade i mobiltelefonen 
samtidigt som han körde och då hann jag 
få in en spark på hans bil. De stannade 
och skulle slå ihjäl mig. 

Blev du lugnare som person av att bli 
pappa?

– Mitt intresse för den hårdaste 
punkmusiken svalnade i alla fall, haha. 
Men det kanske mest beror på att när alla 
ungar slutat skrika så är det rätt skönt att 
det är lite lugnare.

Hur pass förekommande är stalk-
ers i nycirkusvärlden?– De finns, man 
har ju lärt sig med tiden att rätt snabbt 
känna igen vilka som är knäppa. Man får 
en vibb av för närgångna fans. Snuskiga 
förslag, då är det bara att bryta av! Jag 
hade en som tog mitt namn på Facebook 
och utgav sig för att vara jag. Vi kontak-
tade henne och bad henne på ett bestämt 
sätt att sluta använda mitt namn, och det 
gjorde hon.

Hur tar du kritik?

– Alla som håller på med något där 
man bedöms på det här viset tar åt sig. 
Blir man sågad så känns det ju. Man 
måste stänga av och fortsätta med sin 
konst. Föreställningen vi är aktuell med 
nu har bara fått bra kritik så nu rider vi 
på den vågen. 

När vilar Jesper huvudet? 
– Jag sover väldigt bra och drömmer 

intensivt. Sen gillar jag faktiskt att segla 
och vara ute i naturen. Höra fåglarnas 
kvitter och att basta i min ombyggda 
cirkusvagn.

Vad har du för relation till den tradi-
tionella cirkusen?

– Det är uppdelat, nycirkusen och den 
traditionella. De har ju fått stryka på 
foten och tappat jättemycket publik. Jag 
gillar inte djurplågeriet i den traditionella 
cirkusen så det har aldrig varit något för 
mig.

Hur hamnade du i nycirkusvärlden?
– Jag såg Archaos helt galna, anarkis-

tiska och fantastiska shower i början på 
90-talet. Blev hooked och kände att jag 
fick se en scenkonst jag inte sett förut. 
2001 började jag jobba med Cirkus 
Cirkör och kände direkt att jag hittat 
hem.

Hur laddar du upp inför en show?
– Jag börjar ladda fem timmar innan, 

träna lite, sminka sig, träna lite mer, 
stretcha. Föreställningen i sig blir då bara 
en liten del av dagen. 

Hur mycket skuld och skam bär Jes-
per Nikolajeff på egentligen?

– Jag sätter mig i pinsamma situation-
er varje dag och jag vet inte ens hur jag 
hamnar där. Men det händer om och om 
igen. Jag bär på en stor portion skam och 
skuld men det gäller att försöka bära den 
med stolthet.

Vad missar de umebor som väljer att 
inte se er show?

– De missar världsunika nummer av 
ett gäng nycirkusartister från Cirkus 
Cirkör som turnerar runt på denna 
planet och drar fullt hus över hela djävla 
världen!

tExt: Fredrik WeStmAn   FOtO: MAtS BäCKER

Jesper Nikolajeff
ålder: 42.
Född: Stockholm.
FAmilj: Fru, tre barn och ett 
fjärde är på väg.
tjänAr: För att vara kulturarbe-
tare tjänar vi bra. Med 70 resda-
gar, 150 gig och 220 dagar ute på 
turné per år så bör man väl också 
kunna det!
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MARIA
OLOVSSON
ålder: 24
FRISöR SEdAn: Studenten 2006. 
Gesällbrev 2007.
GICK MEd I UMEModEllEn: 
Minns inte när jag gjorde det 
första gången. Sen blev jag inaktiv 
och så gick jag med alldeles nyli-
gen igen.
VAd HAR UMEModEllEn 

BEtytt FöR dIG: tack vare för-
eningen har jag kommit i kontakt 
med otroligt duktiga modeller, fo-
tografer och Muas. Vilket i sin tur 
har varit den största bidragande 
orsaken till att jag fått så många 
olika stylinguppdrag.
InSpIRERAS AV: kreativa män-
niskor i min omgivning och kända 
personer. More is more and less 
is boring.
höjdpunkt: av min karriär? dit 
har jag inte nått än ;)
FRAMtIdEn: Jag vill lära mig mer 
om främst session styling, klipp-
ningar och färgningar. Som min 
lärare på gymnasiet sa: “När jag 
är färdigutbildad, slutar jag som 
frisör”. det kommer jag alltså 
aldrig att behöva göra!
HEMSIdA: www.stylingcrew.se

HårKreATioNer

Maria Olovsson har under flera år jobbat 
tillsammans med många av medlem-
marna i föreningen och gjort vackra och 
galna hårkreationer.

Hennes intresse för hår har alltid funnits 
där. När Maria var liten klippte hon sina 
dockor och gjorde flätor på sina vänner.

– Av någon anledning har jag dock 
aldrig haft särskilt stort intresse för mitt 
eget hår, det är att få skapa med mina 
egna händer som lockar.

Hon tog tag i sitt intresse ordentligt på 
gymnasiet då hon gick frisörprogram-
met på Dragonskolan och efter det gick 
hon en påbyggnadsutbildning i ett år 
innan hon valde att avlägga ett Gesäll-
prov, något som hon klarade galant. Ett 
Gesällprov är ett yrkesbevis som finns i 
alla hanverksyrken (t.ex. bagare, målare, 
urmakare, frisörer) och är väldigt pres-
tigefyllt.

Till vardags jobbar Maria på Styling 
Crew men är även tekniker på Toupema 
Belgal där hon håller i kurser för andra 
frisörer i hur man gör både extensions 
och fransförlängningar. Utöver detta sty-

lar hon hår till reklamjobb, modevisnin-
gar, musikvideos och andra fotosession-
er och har hittills synts här i QLTR, gjort 
jobb för E&E Glasses, Naucler Design 
och nu senast även för Umeåguiden.

När QLTR gav henne frågan om vad 
hon tyckte var roligast med sitt jobb så 
svarar hon:

- Det är när jag får göra en större 
förändring - oavsett om det är klippning, 
färgning eller extensions. Jag gillar galna 
idéer, samtidigt som en perfekt page är 
otroligt rolig för att den är så utmanande. 
Många kan vid första anblick tro att jag 
är ganska försiktig av mig eftersom jag 
själv har så neutral frisyr, men jag är 
minsann inte rädd för att ta i när tillfället 
dyker upp.

Detta blir tydligt när man ser hennes 
kreationer. Hon har inte dragit sig för att 
göra exempelvis horn, en frisyr som ser 
ut som en keps, stort hår eller kreationer 
i olika former och färger. Sånt är vardags-
mat för Maria.

Maria kan inte minnas när hon kom 
i kontakt med Umemodellen eftersom 
hon frekvent har jobbat med många av 
föreningens medlemmar men hennes 
stylinguppdrag började på allvar när hon 
jobbade med Sophie Nauclér (Naucler 
Design), som hon kom i kontakt med 
via en gemensam vän. Därefter rullade 
allting på... och hon säger att ”Word of 
Mouth” är en riktigt bra reklamkanal.

tExt: KARI BERG   FOtO: AndreAS grAdin, joAkim jonSSon & mAttiAS lönneBorg

Maria Olovsson arbetar som frisör. Hår är hennes stora 
passion, även på fritiden. Hon har varit en oerhörd tillgång 
för många av föreningen Umemodellens medlemmar, trots 

att hon själv stundtals varit inaktiv i själva föreningen. 
Hon återvände dock som aktiv medlem alldeles nyligen. 
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MARIA ÄLSKAR VILDA
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3 LEDIGA FRÅGOR
VAd GöR dU HElSt näR dU IntE 

joBBAr? 
Jag målar, fiskar och går gärna på 
teater. Sen lagar jag gärna mat, 
med heta kryddor!
VAR HIttAR MAn dIG En lEdIG 

dAg i centrum?

Där flanerar jag helst nere vid 
älven. 
Vilken muSik lySSnAr du på 

en ledig dAg?

allt möjligt, men här lyfter jag 
gärna fram våra lokala förmågor 
som Lisa Miskovsky och dennis 
Lyxzén. 
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Marie-Louise Rönnmark är ordförande 
för kulturhuvudstadsutskottet, som har 
det politiska ansvaret för Umeå 2014. 
Hon är också ordförande i kommunful-
lmäktige och därmed den som uppträder 
som kommunens “borgmästare”. Hon 
brukar också kallas för kommunens 
”utrikesminister” och har tunga interna-
tionella uppdrag som förste v. president i 
Union of Baltic Cities.

När undertecknad packat ihop mina 
saker och intervjun nått sitt slut tittar 
Marie-Louise förnöjt och lite lurigt på 
mig och säger: - Fick du några svar då 
tror du?

Vi börjar intervjun med att ta reda på 
mer kring Marie-Louise roll i 2014. Till 
skillnad från många andra kulturhu-
vudstäder har Umeå inte skapat en 
fristående organisation för programåret.  
Här tas istället de avgörande besluten 
i ett utskott som endast är underställt 
kommunstyrelsen.
 Varför valde ni lösningen med ett 
utskott?

– I Sverige har våra kommuner helt 
andra ekonomiska muskler jämfört med 
övriga Europa. Vi vill involvera befintliga 
institutioner, föreningar och organisa-
tioner i stället för att bygga en helt ny 
organisation som producerar Kulturhu-
vudstadsåret. Jag såg ett skräckscenario 
där allt lades på en person som sedan ris-
kerade att gå upp i rök. Det är här meds-
kapandet och engagemanget kommer in 
samt att våga politiskt. Vi är nu faktiskt 
den Europeiska juryns förebild! På EU-
biblioteket i Bryssel är vår ansökan den i 
särklass mest tummade.
 Det har talats om svårigheter med 
nationell finansiering. Kan det ha en 
negativ klang hos vår huvudstad att 
det faktiskt är vi i Norrland, med Umeå 
2014, som blivit en förebild i Europa?

– Nej, det tror jag inte alls. De 22 myn-
digheter, som har fått särskilda direktiv 
att arbeta med Umeå 2014 upplever jag 
som entusiastiska över uppdraget. Det 
gäller t ex Kulturrådet och Riksteatern. 

Kritiska röster har hörts att bara vissa 
projekt fått pengar. Exempelvis har 
Kammarkören Sångkraft beviljas 200 
000 kronor för utveckling av sitt projekt 
mot 2014, pengar som beviljats redan 
för år 2012. Hittills har exempelvis inga 
subkulturprojekt getts stöd för liknande 
utveckling. Det kanske vore ett alternativ 
närmare många Umebors hjärtan och 
framförallt rent historiskt sett vad som 
faktiskt personifierar Umeå som stad. Så 
varför Kammarkören Sångkraft?

– Det handlar i det här fallet inte om 
antingen eller. Vad gäller Kammarkören 
Sångkraft så inleddes detta redan 2011 
i och med att i Riga, som är vår medar-
rangör, är körerna riktigt stort. Eftersom 
vi samverkar 2014 ser vi det som ett yp-
perligt tillfälle att stärka samarbetet mel-
lan gränserna och stärka kören i Umeå. 
Detta ska sedan utmynna i en körfestival 
här i Umeå 2014. 
 Men hur ska ni få in subkulturerna i 
Umeå 2014?

– Det är en fråga jag känner starkt för. 
Subkulturen vill ju ofta stå utanför...
 Marie-Louise, subkulturen vill inte 
stå utanför Umeå 2014. Subkulturen är 
ju en så pass historiskt sett, och även 
idag, stark kraft i den här stan och det 
vore väl fel att lämna dem utanför?

– Det är absolut inte för sent än! Det är 
viktigt att hålla dialogen levande. Öppen 
och levande. Jag brukar säga att den 
bästa tanken ännu inte är tänkt. Jag tror 
att subkulturen är jätteviktig och har 
mycket att komma med.
 Ett exempel, festivalen Sunset Park, 
varför inte inkludera denna festival i 

Umeå 2014 som ett led i att verkligen stå 
för att “subkultur är jätteviktig”? 

(Marie-Louise delegerar frågan vidare 
till kulturnämndens ordförande Tomas 
Wennström, som också närvarar vid 
samtalet.)

– Till Umeå 2014 har vi valt att satsa 
på bland annat Samiska veckan och 
Littfest men självklart måste vi ta ansvar 
för våra festivaler som redan finns, 
däribland Sunset Park. För mig är det 
väldigt mycket som personifierar Umeå, 
subkultur inkluderat. Subkultur är något 
som lyfter och utvecklar! Subkulturen är 
jättespännande.
 Åter till Marie-Louise. Vad är uts-
kottets uppgift?

– Vi har ett uppdrag gentemot Eu-
ropeiska kommissionen att se till att 
genomföra Europas kulturhuvudstad 
2014. Vår ansökan vann med 13-0 mot 
Lund i finalen! Idag står vi som mod-
ell för andra. Vi är Europeiska juryns 
förebild och vår modell kallas numera för 
Umemodellen! [även namnet på en viss 
kulturförening i Umeå – red anm.] Den 
innebär att vi sätter in Europas kulturhu-
vudstad i den långsiktiga planen för hela 
samhällets utveckling. Vi har en till-
växtplan som sträcker sig ända fram till 
2050. Den handlar mycket om att stärka 
stadens och regionens attraktionskraft. 
Det handlar om stadsutvecklingen, det 
offentliga rummet, älvsområdet, parker, 
mötesplatser i ett dynamiskt kulturliv 
och föreningsliv, kaféer, restauranger, 
nöjesliv osv. Konstnärligt Campus med 
nya bildmuseet, Arkitekthögskolan, Kon-
sthögskolan, Humlab X och inkubatorer 
för konstnärliga och kreativa näringar 
tillsammans med Designhögskolan är ett 
exempel. Kulturväven är ett annat exem-
pel på ett nytt attraktivt offentligt rum 
med många nya mötesplatser. Satsnin-
gen på besöksnäringen med både privat- 
och affärsturism är också en viktig del i 
vår långsiktiga utvecklingsplan. Turis-
men skapar underlag för fler spännande 
butiker, för kultur- och nöjesliv.
 Tidsmässigt, hur ligger ni till egentligen?

– Europajuryn säger vi ligger mycket 
bra till i förhållande till andra kulturhuvud-
städer. Som exempel kan jag också nämna 
att sommarens OS i London visade upp 

sitt program alldeles nyligen. Redan den 19 
april kommer vi presentera delar av pro-
grammet för 2014, tre årstider av åtta. Sen 
vill vi ju bibehålla skaparkraften, det som 
kändes helt rätt för fyra år sedan kanske 
inte är det mest dynamiska idag.
 Vad har ni i utskottet för visioner?

– Vi vill stärka kulturen som en förän-
drande kraft och inte minst jobba för en 
större öppenhet. Vi vill att kulturen ska 
bli genomsyrande och syresättande i alla 
verksamheter i Umeå
 Samerna utgör en stor del av Umeå 
2014. Hur tänker ni där?

– Historiskt sett finns det flera kop-
plingar mellan samerna och Umeå. 
För drygt 100 år sedan, som exempel, 
framfördes den första samiska jojk-
konserten någonsin i just Umeå. Vi har 
fortfarande vinterbete för renar inom 
Umeå kommuns gränser. Vi har en stor 
samisk befolkning och en mycket aktiv 
samisk föreningsverksamhet i Umeå. 
Den årliga samiska festivalen – samiska 
veckan – växer varje år och har nu ett 
mycket imponerande utbud. Samerna är 
Europas enda urfolk. Det finns en stor 
nyfikenhet på den samiska kulturen från 
Europa och övriga världen. Vårt drama-
turgiska grepp att skapa ett spännande 
årsprogram genom uppdelningen i de 
åtta samiska årstiderna ser ut att fungera 
mycket väl. Den samiska kulturen är en 
viktig dimension i den nordliga kulturen, 
men det finns också många andra spän-
nande spår som vi lyfter inför 2014.  
 Ärligt talat, kommer det något ekon-
omiskt bidrag från Sveriges huvudstad?

– Jag är övertygad om att Sveriges 
regering, som har tagit på sig värdska-
pet inför EU, kommer att bidra mycket 
konkret till kulturhuvudstadsårets 
genomförande. Om inte så skulle det 
vara den första regeringen i Europa som 
säger nej efter att frivilligt ha tagit på sig 
arrangemanget. Europas kulturhuvud-
stad är världens möjlighet, inte bara för 
Umeå och den nordliga regionen utan för 
hela Sverige.

tExt: Fredrik WeStmAn   FOtO:  mAtz zingmArk

KULTURHUVUDSTADEN
QLTR fortsätter reda ut frågetecknen kring

I senaste numret av QLTR lyfte vi fram kulturhuvudstads-
direktören Jan Björinge som samtidigt rätade ut en del 

frågetecken kring Umeå 2014. I detta nummer av QLTR har 
turen kommit till ingen mindre än Marie-Louise Rönnmark, 
socialdemokrat, en minst sagt erfaren politiker van vid att 

stå i den berömda “skottgluggen”.



12.00  More than rock – Musikanten
13.00  release Party 
 Storumans Folkhögskola
14.00  armbrytartävling på scen
14.45   once again – Motown
16.00  hemnes kulturskole
16.50  kulturakademin – Tärnaby
17.15  kulturakademin – Storuman
17.45 MIa - Musik i arbete
18.00 Pepita slappers
19.00 Vanity Insanity
20.00 Fishermans Death, sista Brytet 
 ABF Umeå
 salenko, Planetariet
 Kulturföreningen Mullberget och ABF i Skellefteå
22.30 the crooked, the Bastard
 KulturAkademin/Musikanten

UPPtrÄDanDen ÄVen PÅ sIDekIck-scen!pr
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sWaMPsoccer
lägg straffar på 
sveriges skitigaste 
målvakt

arMBrytnInG

storUMans
FolkhÖGskola 
informerar om kurser 
Musik och bildspel

KULTURKROCK 2012 arrangeras av:

MIA • Musik i Arbete

DESSUTOM
UNDER DAGEN

SWAMPSOCCER 
STORUMAN SWEDEN

KULTUR
KROCK
SCENEN DÄR INLANDET OCH KUSTEN MÖTS

kUltUrnatta

19 MaJ
SCEN VID H&M

PÅ KUNGSGATAN
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FolKFeST
”HELA LANDET” ÄR ÅRETS TEMA FÖR UMEÅS STÖRSTA

I detta nummer av QLTR tittar vi närmare på Umeå Kulturnatta. De flesta Umeåbor känner nog till 
att varje år bubblar centrum av hundratals kulturhändelser en dag i maj
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Kulturnatta. Dagen på året då Umeå kokar av liv och rörelse. 
Umeå Kulturnatta är numera en årlig tradition i staden och år 
för år växer programmet till ett smått ofattbart innehåll med 
över 300 programpunkter som alla har fri entré! QLTR presen-
terar årets Kulturnattaspecial där vi tittar närmare på några 
av de mängder av spännande händelser som går av stapeln i 
stadskärnan. 

Årets tema för Kulturnatta är ”Hela Landet”. Det är det 
trejde av fem årliga teman på väg mot år 2014 då Umeå är 
Kulturhuvudstad. Umeås kulturnatt växer med dessa teman 
då staden gästas av inresande kulturutövare från hela landet 
som kommer hit för att uppträda och delta. Nästa år väntar 
temat ”Norden” och slutligen 2014 är det logiska temat 
”Europa”. 

I Kulturnatta ryms både det stora och det lilla, det breda och 
folkliga samt det smala och obskyra. Det finns något för de fles-
ta att uppleva och många gånger ramlar man över det oväntade, 
det man inte visste fanns i staden. Hemligheten till att detta 
program är så omfattande är att Kulturnatta är öppet för alla att 

vara med och arrangera. Har man en bra idé och drivkraft är det 
stor möjlighet att man är en del av programmet. 

– Kulturnatta väcker verkligen upp staden inför sommaren, 
säger Thomas Nilsson från Umeå C, Umeås centrumutveck-
lingsbolag, som arbetar centralt med att möjliggöra Kulturnatta. 
Bläddra vidare i denna kulturnatta-special och boka in 19 maj i 
kalendern då årets Kulturnatta går av stapeln.

KULTURNATTA
umeå kulturnAttA i SiFFror

• Över 300 programpunkter 
• Mer än 2000 medverkande varav 50% kvinnor 
• Ca 40-50 000 besökare under dygnet 
• Sedan Kulturnatta startade 2005 har över 2000 kultur-
händelser genomförts och över 10 000 medverkande har 
deltagit
www.kulturnatta.com



Årets tema på Kulturnatta har tolkats på 
många olika sätt av alla arrangörer. En av 
de som verkligen sticker ut ur mängden 
är Balettakademien i Umeå, som ställer till 
med en fest för alla musikalälskare  på Idun-
teatern, även kallad Bostadenscenen under 
Kulturnatta, då Bostaden sponsrar scenen 
och därmed möjliggör dess innehåll. 

Planeringen startade redan 2011 då 
ledarna för Balettakademien i Umeå 
hörde av sig till sina kollegor i söder 
med en idé om att äntligen förena de tre 
akademierna i Sverige på en gemensam 
scen. Kulturnatta 2012 gav just dessa 
förutsättningar i och med temat ”Hela 
Landet” där en av målsättningarna är 
att Umeå ska gästas av aktörer från 

Svealand och Götaland. Träffande nog så 
finns Balettakademien förutom i Umeå 
även i Stockholm och Göteborg, så det 
passade temat utmärkt. 

Sagt och gjort, planeringen fortsatte 
och efter ett antal månader av hårt 
arbete kunde man pusta ut lite då saker 
var bokat. Nu väntar genomförandet. 
På Kulturnatta 19 maj kommer en stor 
musikalshow med musik och dans att 
äga rum på Idun under rubriken ”Best of 
BA” där ett 30-tal gästande artister från 
Göteborgs och Stockholms balettakade-
mier möter Umeås talanger i en kavalkad 
som lär gå till historien. 

Förutom Balettakademien bjuder 
Bostadenscenen på en mängd andra 

spännande händelser under dagen 
och kvällen. KFUM Umeå kommer 
att haka på musikaltemat då de pre-
senterar programpunkten ”Creating 
Change”, en försmak på den kommande 
musikalsatsningen mot 2014 som man 
genomför i samband med Världsfestiva-
len. Det blir även stand-up comedy (se 
separat artikel), färg och rytm från Ume 
Batucada, ljuskonst och dans från Mor-
ganas Döttrar och Cemi Istari, samt den 
spektakulära föreställningen av Clowner 
utan gränser tillsammans med Gisenyi 
Acrobats som kommer hela vägen från 
Rwanda! Hela landet och mycket mer 
väntas alltså på Bostadenscenen under 
Kulturnatta.

HELA LANDET PÅ BOSTADENSCENEN

Melodifestivalaktuella popgruppen 
Timoteij gästar Umeå och Kulturnatta 
lördag 19 maj. Gruppen har gjort en 
kometkarriär sedan de startade i Skara 
där de var klasskompisar 2008. Efter 
deltagandet i Melodifestivalen 2010 med 
låten ”Kom” där man tog sig ända till 
final så fortsatte man med att ge ut sitt 
debutalbum och därefter singlar. Det 
dröjde dock inte länge innan de åter var 
aktuella i den stora poptävlingen där de 
med låten ”Stormande Hav” fick många 
fans. Nu kommer Timoteij till Umeå, tack 
vare samarbetet mellan Kulturnatta och 
NetOnNet, som möjliggjort att Rådhus-
torget blir ett stormande hav.

TIMOTEIJ
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Katter visar upp sig
Det blir kattuppvisning i årets 
Kulturnatta! AbSolut kattklubb 
och Björkstakatten kommer under 
dagen att ha en kattutställning på 
Rådhuseplanaden där de visar ett 
tiotal kattraser, b.l.a. Abessinier, 
Somali, Perser och Main Coon. För 
alla som tror sig ha koll på katt så 
anordnas det en tipsrunda med 
frågor relaterade till katter och en 
tävling. Med på utställningen kom-
mer även en representant från Agria 
Djurförsäkringar att vara på plats 
för att besvara frågor. 

Storuman till Umeå!
Det blir allt van-
ligare med gäster 
till Umeå Kultur-
natta och bland 
årets inresande 
märks verkligen 
KulturAkademin 
från Storuman 
som kommer med 
en helt egen scen! Duncan Kemp 
är en av frontfigurerna som står 
bakom det mångsidiga programmet 
som kommer innehålla bland annat 
punk, motown och armbrytning. 
Storuman har arbetat hårt med 
samarbete med andra aktörer och 
till deras scen väntas gäster från 
Hemnes i Norge, Tärnaby och även 
Skellefteå. Här kan man verkligen 
prata om ett samarbete över grän-
serna. 

Urkult 
Festivalen vid 
nämforsen i 
Näsåker är en 
av landets mest 
folkkära och 
särpräglade 
festivaler med en 
fantastisk stämn-
ing som återkom-
mer år för år. 2011 gästade Urkult 
Umeå Kulturnatta och gjorde om 
Vänortsparken till en kokande kittel 
av folkmusik, världsmusik, dans och 
god stämning, ett slags mini-urkult 
helt enkelt. Urkult blev så peppade 
på det hela att man nu återvänder 
med framgångskoncepet till Umeå 
och Kulturnatta! 

Carolina Miskovsky
”Vi spelar för varanda unge” säger 
Carolina Miskovsky som tillsam-
mans med Marcuz Granberg och 
vänner framträder på Rådhustorget 
mitt på dagen. De spelar till förmån 
för Unicef och ”kämpar för alla barn 
världen över”.

laleh   SOUSOU & MAHER CISSOKO   SYSTER SOL   BADI ASSAD

MERCEDES PEON   TRANSGLOBAL UNDERGROUND   AMINA ANNABI

trummor & orgel   loney dear   nina ramsby   navarra

träd, gräs & stenar   rebekka karijord   Mu   ulrika boden

väsen   slag från hjärtat   danjal   eliza carthy BAND

URKULTURKULT

www.urkult.se tele 0622 – 107 89 eller 0622 – 100 96 biljetter via 077 – 170 70 70 eller www.ticnet.se
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Deportees, vinnare av grammis för bästa 
rock 2011, uppträder under Kulturnatta 
i Umeå stads kyrka. Detta är såklart en 
väldigt anmärkningsvärd bokning i sam-
manhanget och vi passade på att fråga 

arrangörerna hur detta blivit möjligt.
– Jag har under lång tid försökt 

etablera en god relation med bandet och 
till slut så nappade dom! Jag tror att det 
lockar att spela i ett stort kyrkrum istället 

för en stor rockscen. Det blir ju en annor-
lunda spelning och Deportees har ju sina 
rötter här i Umeå. Jag är oerhört glad och 
stolt över att de kommer hit och spelar, 
säger Mikael Åström som kommer agera 
värd i kyrkan den aktuella kvällen.

Förutom Deportees, som givetvis är 
programmets höjdpunkt, presenterar 
Umeå stads kyrka ett intressant program 
med spännande aktörer, däribland Two 
White Horses som består av Jakob Nys-
tröm och Lovisa Nyström.

– Two White Horses blev klara först 
och att bara de är med på programmet är 
helt fantastiskt men när det sedan även 
blev klart med Deportees så....Jag kan 
jämföra det med att man redan spelar i ett 
riktigt bra fotbollslag och helt plötsligt får 
en förfrågan om man inte vill att Zlatan 
också ska vara med, skrattar Mikael.

– Dessa två (Deportees och Two White 
Horses) i kombination är något alldeles 
extraordinärt. Helt magiskt! De är kväl-
lens toppar och sammantaget, kvällen 
som helhet, har vi en otrolig bredd och 
mix som är fantastisk, säger Mikael.

Umeå stads kyrka kommer arrangera 
kvällen som en stödgala där pengarna 

som kommer in går till välbehövande 
ändamål. 

– Vilket projekt insamlingen går till är 
ännu oklart, men vi har tittat på en del 
som är intressanta. Vi håller det öppet än 
så länge med tanke på att vår värld ser ut 
som den gör idag. Det kan hända mycket 
på vår jord innan den aktuella kvällen 
men som sagt har vi redan tittat på en del 
projekt som är aktuella, säger Mikael.

Deportees, 2011 års rockband, kommer 
självklart att dra en hel del publik. Vad 
gör ni om kyrkans sittplatser inte räcker 
till? 

– Oj, visst har tanken slagit mig men 
planen är ändå att alla ska få plats. Men 
frågan är ju om det går! Det finns 780 
platser, fler får vi helt enkelt inte ta in. 
Jag skulle gärna se att vi sätter upp stora 
skärmar vid kyrkbacken men då behöver 
vi folk som kan den tekniken, avslutar 
Mikael.

Fredrik WeStmAn

Han har turnerat med ABBA och  The 
Refreshments, skrivit filmmusik, spelat 
med Grymlings, producerat artister och 
gett ut skivor sedan 70-talet. Senast 
mötte han svenska folket i ”Så ska det 
låta”. Mats Ronander är vad man kan kal-
la en rutinerad musiker, en rockräv eller 
varför inte en kulturikon i Sverige. Det är 
därför oerhört passande att en artist som 
varit del av svenskt  musikliv i över 30 år 
och som fortfarande är verksam gästar 
Umeå och Kulturnatta under årets tema 
”Hela Landet”. Ronander är laddad inför 
Umeå-konserten som går av stapeln på 

Rådhustorget under kvällen. 
Konserten med Mats Ronander presen-
teras i ett samarbete med NetOnNet som 
bjuder Umeåborna på underhållningen. 
 – Vi är oerhört glada för samarbetet 
med NetOnNet, säger Niklas Carlsson 
som är koordinator på Kulturnatta. – Det 
är mycket viktigt att företagen i Umeå ser 
värdet av att arbeta med kultur och tack 
vare våra sponsorer kan vi möjliggöra en 
bredare och större Kulturnatta!

MATS RONANDER

DEPORTEES I KYRKAN
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Pirater! Ja vi talar om den gamla varan 
här, inte de nya internetbaserade vari-
anterna. Umeås eget pirat-band heter 
Ye Banished Privateers och har bland 
annat hunnit med att turnéra på Irland, 
runtom i Sverige och representera 
Umeå under Konstens Natt i Vasa förra 
året. Deras scenshower är spektakulära 
och under tidigare framträdanden 
har de setts kasta rutten fisk, dränka 
kvartersmästern i en tunna, avfyra 
musköter och hänga en medlem från 
ett träd! Vad som väntar på Kulturnatta 
vägrar man dock avslöja… 
 Men även om man lätt kan fastna 
vid det yttre, de välgjorda kläderna och 
rekvisitan så kan man ändå konstatera 

att det är mycket mer än en visuell 
fest. Musikaliskt bjuder piraterna på 
folkmusikbaserade visor om livet som 
pirater och melodier som får de flesta 
att gunga med vare sig man hört bandet 
tidigare eller inte och att publikhavet 
gungar med hör till vanligheterna på 
en Ye Banished Privateers konsert. Så 
på med hatten och hissa flaggan för på 
Rådhustorget i Umeå under Kulturnatta 
råder högsta beredskap när Ye Banished 
Privateers äntrar däcket! 

PIRATERNA INVADERAR: YE BANISHED PRIVATEERS
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Under Kulturnatta kommer Öppen 
Gemenskap och Big Family Cruisers med 
Big Papa i spetsen att samverka med 
aktiviteter för både barn och vuxna. Att 
raggarklubben, som Big Papa grundade, 
och Öppen Gemenskap samarbetar kan-
ske kan tyckas lite noterbart men faktum 
är att denna samverkan inte alls är någon 
dagslända.

– När de för tre år sedan flyttade från 
I-20 till stan så kontaktade Big Papa mig 
och ville samarbeta. Svaret på frågan 
var ett självklart ja och vår filosofi är att 
samarbete bara kan vara positivt, säger 
David Bergquist från Öppen Gemenskap.

Öppen Gemenskap arrangerar scen-
programmet vid Mimerskolan. Det bjuds 
på två huvudakter med ett passande 
Rockabilly-tema som går i linje med kon-
ceptet kring Big Family Cruisers. 

När intervjun görs har man hunnit 
boka in dessa band: Pepita Slappers, ett 
rockabillyband bestående av fem killar i 
tjugoårsåldern som kommer från Umeå 
och har spelat ihop sedan 2010. Hellbilly 
Jokers, även de ett rockabillyband. De 
blandar eget material med covers. 

Bilträffen Big Family Meet går av 
stapeln på Mimerskolans grusplan kl. 
11.00-16.00. Bil- och MC-utställning med 

jurybedömning och aktiviteter för hela 
familjen. För barnen bjuds det bland 
annat på hoppborg, grillning, fiskedamm 
och ponnyridning. 

– Det är häftigt att samla allt och alla 
under samma tak och samverka utan 
gränser, säger Big Papa om Kulturnatta.

– Jag säger som VIP-galans devis, ”alla 
människor är lika mycket värda, varje 
dag”, avslutar David.

Fredrik WeStmAn

24 | KULTURNATTA

biG FAMilY MeeT 2012
MED ÖPPEN GEMENSKAP FÖR HELA FAMILJEN

Big Family Cruisers och Öppen Gemenskap presenterar 
tillsammans ett event för barn, unga och vuxna.
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Wolfman Jack firar 
fem år på Kulturnatta
Wolfman Jack är bluesbandet som 
Umeåpubliken tagit till sitt hjärta. 
De har på ett förvånansvärt enkelt 
sätt lyckats att både föra bluesarvet 
vidare och förnya 
det. Och man räds 
inte samarbeten. I 
år gästas Wolfman 
Jacks  konsert av 
ingen mindre än 
Billy Bremner som 
bland annat spelat 
med storheter som 
The Pretenders! 
 Det hela startade för fem år sedan 
på Kulturnatta då Wolfman Jack 
gjorde sitt första gig på Burmans-
scenen på Kungsgatan. Tack vare 
det hårda engagemanget från Stefan 
Nilsson med vänner som står ba-
kom Burmans Musik kunde de unga 
bluestalangerna få möta Umeåpub-
liken på Kulturnatta. Därefter gick 
det fort framåt och Wolfman Jack 
har blivit något av ett stående inslag 
på Renmarkstorget på den scen 
där krögarna och fastighetsägarna 
runt torget tillsammans bjuder på 
underhållning tillsammans med 
kulturföreningar och band. Under 
åren som gått har Wolfman Jack 
hunnit släppa flera hyllade skivor 
och spelat live runtom i landet och 
blivit tämligen väletablerade.  Nu är 
alltså Wolfman Jack redo att möta 
Umeåpubliken när de firar fem år! 

Traditionsenligt går utomhusfestiva-
len Ume-Metal Open Air av stapeln i 
Döbelns Park som fylls av hårdrock från 
tidig till sen kväll. Bakom arrangemanget 
står föreningen Ume-Metal som verk-
ligen har tagit sig an årets tema ”Hela 

Landet” och presenterar en artistka-
valkad från vårt avlånga land: Växsjö, 
Nyköping, Halmstad och Stockholm 
samt såklart Umeå. Bland årets artister 
finns bland andra Hate Ammo, Pagan 
Rites, Stoneload, albumaktuella Steel-
wing och Crucifyre som har medlemmar 
från kultband som Morbid och Nasum!

METAL I PARKEN

Billy Bremner



Kulturnatta vimlar av scener runtom i 
staden, men vem gör alla dessa scener 
och hur går det till? Svaret man får från 
Kulturnattas kansli är att det är väldigt 
olika och allt från stora företag och insti-
tutioner till privatpersoner arrangerar 
under Kulturnatta. En av Kulturnattas 
nyaste arrangörer  kan man verkligen 
säga arbetat efter principen ”Do It 
Yourself”, vilket är precis den anda som 
Kulturnatta som fenomen möjliggör. 

Julia Winnerstad är en initiativrik tjej 
på 18 år som har en hel del järn i elden. 
På Kulturnatta ansvarar hon för vad som 
kommer att kallas ”Blå Scenen”, belägen i 
Rådhusparken vid Filmstaden. 

– Förra året spelade jag på samma 
scen men nu när jag sökte så fick jag höra 
att det krävdes en arrangör, typ Hamn-
magasinet, för att kunna delta i Kultur-
natta som artist. Då tänkte jag att, varför 
inte ta saken i egna händer och göra det 
själv! Jag skrev ett mejl till Kulturnatta  
och beskrev hur jag tänkt och fick till 
svar att det var en bra idé, säger Julia.

Till vardags studerar Julia på 
Midgårdsskolan där hon är inne på andra 
kursåret med dans som inriktning.

– Jag hade egentligen velat gå musik-
produktionslinjen men det blev dans 
istället. Dans har varit ett intresse från 
6:an till 8:an. I ”ettan” på gymnasiet 
frågade skolan om jag ville byta men 
jag bestämde mig för att fortsätta med 

dansen och välja ljud och ljus som en in-
dividuell kurs i ”trean”. Universitetet har 
kurser inom ljudteknik som jag tänker ta 
senare, säger Julia.

Namnet Blå Scenen har sitt ursprung 
i Julias egen scenperson. När hon står 
på scenen gör hon det nämligen som 
LulaBlue, som sjunger och spelar gitarr, 
för det mesta till sina egna låtar. Hon har 
till exempel spelat på Kulturnatta förra 
året och i Glashuset.

– När jag började spela så regnade 
det och var väldigt blått ute. Jag tyckte 
det var fint, trots att det regnade. Lula 
är någon form av bebisspråk för Julia, 

förklarar hon.
Julia, eller rättare sagt LulaBlue, kom-

mer uppträda på Blå Scenen tillsammans 
med dansare och en keyboardist, som 
också gör egen musik med hjälp av dator 
som sitt instrument. Han kallar sig för 
JamZam.

Ungefär hälften av alla artister som 
väntas uppträda på Blå Scenen är elever 
från Midgårdsskolan.

– När jag fick reda på att Midgårds-
scenen inte skulle finnas kvar på årets 
Kulturnatta så tänkte jag på alla artister 
från Midgård. Vart ska då alla ta vägen?, 
säger Julia som alltså tog saken i egna 
händer.
 Vad skiljer din scen från den du spe-
lade på ifjol?

– Min scen är mycket mindre, mer 
trubaduraktig. Det kommer inte bara 
vara musik, även dans och eldshower. 
Jag har ju allt ansvar själv nu men kom-
mer ta hjälp av pappa som jag hoppas 
hjälper mig! Han har ju varit med och 
ordnat mindre tillställningar och event 
så han vet mycket, sen har pappa och 
hans kompisar helt enkelt ett band som 
brukar spela i vårat garage. Jag ska i alla 
fall få låna hans ljudgrejer som ligger i 
garaget, avslutar Julia ”LulaBlue” Win-
nerstad.

Fredrik WeStmAn
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MED ÖPPEN GEMENSKAP FÖR HELA FAMILJEN

LULABLUE ANSVARAR FÖR BLÅ SCENEN

Lagernatta – Kultur-
natt i miniatyr
Har ni hört talas om Lagernatta 
förut? Ne,j inte vi på QLTR heller 
men det är en av årets nyheter för 
Kulturnatta-konceptet, som flyttar 
ut utanför stadskärnan veckan 
efter Kulturnatta i samband med 
att lagershopen NetOnNet öppnar i 
Umeå. NetOnNet samarbetar nära 
Kulturnatta och är en av årets större 
sponsorer som presenterar artister 
som Timoteij och Mats Ronander 
under Kulturnattakvällen. Men 
man tar konceptet ännu längre och 
i samband med premiären av deras 
lagershop i Umeå 24 maj kommer 
en minivariant av Kulturnatta 
att äga rum uppe på Ersboda där 
mängder av artister kommer att 
framträda. Bland andra ser vi Två 
Trattar, Midnattssol, Strongheart, 
Pepita Slappers och Lulablue. 
Frågan är om detta är början på en 
ny tradition i Umeå att stadsdelarna 
får små kulturnätter? Ja. framtiden 
får utvisa det men visst vore det en 
rolig tanke. 

De har kallats några av stans vassaste 
komiker, och under Kulturnatta kommer 
Idun fyllas av dem. Under en timme så 
uppträder sex komiker från Comedy 
Night Live (CNL) och de gästas även av 
Regular Ordinary Swedish Meal Time.
 Comedy Night Live består i grund-
en av 24-åriga Lauri Erikoinen som 
fokuserar på att ha olika sorters skämt, 
och den 60-åriga universitetslektorn Erik 
"Waffe" Walfridsson som i sitt framträ-
dande brukar berätta ordvitsar. Resten 
av gänget som upp-
träder är Johan 
Hemmings-
son, Ingela 
Wall, Jimmy 
Södermark 
och Erik Mo-
tala Ström. 
CNL-gänget 
har i 

sin grupp medlemmar som kört ståupp-
komik i allt ifrån 1 år till 3 år och de har 
uppträtt i t.ex. Boden, Skellefteå, Vil-
helmina, Kittelfjäll, Ö-vik och Sundsvall.
 Lauri började sin karriär som komiker 
för tre år sedan på Öppen Scen på Saga-
teatern och rekommenderar andra att 
göra detsamma deras första gång.
 – Publiken i Sverige är ofta förlåtande 
och förstående när man uppträder för 
första gången, säger Lauri. Han bru-
kar använda sig av olika sorters skämt 
men har märkt att självdistans är något 
många gillar att skratta åt och även att 
det är bra att värma upp publiken innan 
man använder tyngre skämt.

Regular Ordinary Swedish Meal Time 
uppträder sällan live eftersom de vid sina 
sketcher lagar mat. Men tydligen ska vi 
få se dem laga mat på scenen, och för er 
som inte har sett vad de gör för galens-
kaper än, kolla upp på YouTube och ni 
kommer se vilket kaos de troligtvis kom-
mer orsaka på Idun. Killarna i ROSMT 
började dessa sketcher som ett test på 
vad de lärt sig i sin mediautbildning. 
Under ett par dagar fick de dock ett par 
miljoner tittar och trots att de pratar på 
svenska så har de nu fått fans överallt i 

världen, t.ex. Kanada och Japan.
Ni kan se dessa två gäng kl 18 under 
Kulturnatta på Idun i Folkets Hus. Och 
som allt annat under Kulturnatta, så är 
det gratis inträde! Om någon efter denna 
kväll känner suget att prova själv så kan 
man alltid kontakta Lauri från CNL.

KARI BERG

STANd uP CoMedY

regular ordinary Swedish meal time.lauri erikoinen

Jamo Jamo Arts
För några år sedan gjorde en 
västafrikansk rytm- och dansgrupp 
premiär i Umeå och syntes med 
en liten trupp under Kulturnatta. 
Förra året hade man växt till en 
enorm trupp på ca 30 personer som 
knappt rymdes på Rådhustorgets 
scen. Kulturföreningen Jamo Jamo 
Arts har växt lavinartat och hunnit 
med att framträda runtom i landet. 
2011 utsågs de till Kulturnattas 
ambassadörer och fick bland annat 
besöka Kulturnatten i Uppsala och 
Urkult-festivalen. Under Kulturnat-
ta 2012 kommer föreningens många 
dansare och trummare att synas på 
olika platser runtom i Umeå och ge 
liv och rörelse. De har just kommit 
hem från en resa till Senegal och är 
fulladdade med inspiration.
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Kulturverket och 
NorrlandsOperan 
presenterar...
Under Kulturnatta kan du i Norr-
landsOperans lokaler lyssna på, 
avsmaka och beskåda Kulturver-
kets arbete. På programmet finns 
även en del storheter, inte minst 
operasångerskan Susanna Levonen 
som sedan debuten 1999 utvecklats 
till en riktig världsartist med en 
hel del tunga meriter.  Däribland 
hennes medverkan i Lycksalighet-
ens ö som vann 2004 års Grammis 
för bästa klassiska inspelning.

NorrlandsOperans Symfoni-
orkester, som består av 47 yrkes-
musiker, medverkar på scenen. 
Symfoniorkestern har slagit stort 
internationellt och belönats med 
flera hedervärda utmärkelser. 

Kulturverket bidrar med den yngre 
generationen. Kulturverket arbetar 
med barn och unga i Umeås skolor 
och har som uppdrag att göra det 
offentliga kulturlivet mer tillgängligt 
för unga samt att utveckla estetiska 
läroprocesser i skolan. 

– Framförallt vill vi uppmuntra 
till och ta vara på barns och ungas 
kreativitet, säger Beatrice Hammar, 
administrativ chef på Kulturverket.

I tre års tid har de jobbat med 
ett projekt som går under namnet 
“Forskning är väl ingen konst”.

– Våra barn och unga har fått 
träffa forskare från universitetet som 
berättat om sin forskning. Utifrån 
detta har vi fått tolka deras forskning 
genom konst, filmer, musik, rapptex-
ter med mera, säger Beatrice.

Bland många intressanta 
programpunkter hittar ni även 
rapartisten Cleo som kommer upp-
träda på NorrlandsOperan under 
Kulturnatta. Hon är dessutom 
projektansvarig för Fair Ground på 
Kulturverket.

Fredrik WeStmAn

FO
TO

:  J
O

H
A

N
 G

U
N

SÉ
U

S

IL
LU

ST
RA

T
IO

N
:

FR
ID

A
 H

A
M

M
A

R

Örnsköldsvik har länge varit en sam-
a-rbetspartner till Umeå Kulturnatta. 
Från Ö-vik kommer varje år en busslast 
artister, konstnärer och arrangörer som 
deltar i Kulturnatta. Från Ö-vik härstam-
mar också ett numera ganska omtalat 
band, en satirisk duo som kallar sig Kreti 
och Pleti, som nu uppträder på Kultur-
nattas stora scen på Rådhustorget.

– När vi spelade i Skellefteå på Trä-
stockfestivalen var det en tant som gav 
oss fingret, säger Mattias, den ena halvan 
av Kreti och Pleti.

Kreti och Pleti är en trubadurduo som 
består av Fredrik Jonsson, sjunger och 
dansar, och Mattias Hamberg som spelar 
”en himla massa instrument”. Dessa 
båda herrar kommer ursprungligen ifrån 
Örnsköldsvik men flyttade till Umeå för 
universitetsstudier. De ägnar sig nästan 
uteslutande åt politisk satir om man 
bortser från låten ”Djävulsadvokater”. 
Ironiskt nog är denna icke satiriska låt 
duons i särklass mest spelade på You-
tube. Men att för den sakens skull överge 
satiren kommer inte på fråga för Kreti 
och Pleti. - Valet var redan förlorat då vi 
skrev Djävulsadvokater och vi var bittra 
och sura, säger Fredrik.

De anser att det är varje musikers skyl-
dighet att agera för en positiv förändring 
”med micken som vapen”. Deras dröm 
är ett vänligare och snällare samhälle, 
där kulturen kröns som den officiella 
meningen med livet. - Kulturen är ju det 
viktigaste vi gör. Det är den som kommer 
att bli ihågkommen i framtiden. Inte våra 
mobilskal och prylar. Vi är kanske den 

enda planeten i universum med intel-
ligent liv och som vi lever nu är det ju 
slöseri med både liv och intelligens, säger 
Mattias, och Fredrik utvecklar resonem-
anget: 

– Som det är nu vinner man val på 
att skapa jobb när politikernas up-
pgift egentligen borde vara att skapa 
mer fritid, inte mer arbetstid. Då är jag 
övertygad om att de flesta skulle göra 
något vettigt av sina liv. Mer kultur skulle 
det också bli! I framtiden kommer man 
skratta åt vår tid där man vann val på att 
skapa jobb, säger Fredrik.
 På er hemsida går det läsa att Fredrik 
ofta tänker på döden och kommer vara 
den förste som stryker med när revolu-
tionen kommer...?

Fredrik: – Jag gillar att diskutera folks 
syn på döden. De flesta får ju en chock 
när ämnet kommer på tal! Folk är gener-
ellt sett väldigt rädda för döden, när de 
istället borde värdera tiden här på jorden 
och göra något viktigt av sina liv. Det 
begränsar en att vara rädd.
 Den annalkande revolutionen, hur 
kommer den se ut?

Mattias: – Det kommer vara en snäll 
och trevlig form av revolution där man 
bjuder på kaffe och bullar. Det handlar 
alltså inte om att hugga huvudet av kun-
gen och liknande. 
 Hur har uppväxten i Örnsköldsvik 
format er?

Mattias: – Örnsköldsvik handlar 
främst om kristendom och hockey. Jag 
är varken kristen eller gillar hockey. 
Samtidigt är Ö-vik en industristad med 

en stark socialdemokrati, så kanske är 
det snarare det som vi fått med oss.

Fredrik: – Det är ju en väldigt liten 
stad rent kulturellt. Oavsett om man var 
hiphoppare, punkare, eller något annat 
samlades man på Musikhuset och häng-
de med varandra. Så man har ju i alla fall 
fått en bred musiksmak.
 Vad kommer ni bjuda publiken på när 
ni uppträder under Kulturnatta?

Mattias: – En trevlig stund, något att 
tänka på och... kanske lösgodis...

Fredrik WeStmAn

KreTi oCH PleTi

INPÅ KRETI OCH PLETI

Mattias om Fredrik:
BäStA SIdoR: Fredrik är otroligt öppensin-
nad, vänlig och odömande
SäMStA SIdoR: att han dricker lite för 
mycket. Han somnar ofta i soffan.
retAr dig på: att han dricker lite för 
mycket.

Fredrik om Mattias:
BäStA SIdoR: Mattias är oerhört skarp, 
eftertänksam och pedagogisk. Hans 
musikalitet är inte helt opraktisk. Han kan 
lära sig vilket instrument som helst på tio 
minuter.
SäMStA SIdoR: att han jämt är så uppta-
gen.
retAr dig på: att han gillar schlager går 
väl an men att han gillar fotboll, det retar jag 
mig mest på.



Som alltid på Kulturnatta fylls Umeå Folkets Hus 
med massor av kultur hela dygnet. Nere i Studion 
har en mängd föreningar samlats sig för att bjuda på 
konserter inom allt från jazz och visor till tung metal 
och industri.

Kulturföreningen Kretsen och upSweden i Umeå 
är två av föreningarna som i dag samarbetar nära 
sveriges nyaste studieförbund Kulturens Bildnings-
verksamhet, som bildats av landets riksorganisa-
tioner för musik och kultur, bland annat Kontakt-
nätet, Sveriges Orkesterförbund och Riksförbundet 
Folkmusik och Dans. Flera av de lokala föreningarna i 
Umeå har varit och är stora arrangörer under Kultur-
natta och här samarbetar man alltså kring Kulturstu-
dion med en mängd olika aktörer.

Programmet är massivt och innehåller storband-
sjazz med Lars Enmarks Stora Styrka (arrangeras 
av Föreningen Jazz), singer/songwriter material från 
skivaktuella Mona Ersare, melodisk hårdrock från 
Evening Star, Acid Folk med DJ vänlig och ljuskonst-
närerna i Cemi Istari och tung rock från Clark Lane. 

Som krona på verket har KF Kretsen tagit sig an 
årets ”Hela Landet”-tema och bjudit in gäster inom 
alternativkultur-området. Från Göteborg kommer 
industrirockarna i Morlocks och från Uppsala det 
rutinerade gothrockbandet The Mist of Avalon. Allt 
detta knyts ihop i samverkan i kulturstudion och 
på det viset blir det ett smakprov från hela landets 
alternativkultur. 

Uppsala-baserade alternativrockbandet The Mist Of Avalon 
har varit med sedan 90-talet då de grundades som något av 
ett gothband. De har hunnit med att ge ut ett flertal skivor 
och den senaste ”Dinya” har hyllats av branschmedia. Ban-
dets kärna har sedan starten varit syskonen Aram och Malin 
Yildiz som omgetts av en rad talangfulla musiker. Aram har 
som frontfigur med sin flexibla röst varit en bas för bandets 
sound som gått en resa från goth till indie och wavepop-
hymner, men allt med en mörk underton. Bandet har turn-
erat med andra kända artister i genren som Tiamat och 69 
Eyes och nu väntas de alltså till Umeå och Kulturnatta.

En rappare från Umeå som varit med tidigare på 
Kulturnatta är Jesse P, en Umeåbo som numera flyt-
tat söderut där karriären tagit fart. Under senaste 
året har karriären tagit en vändning österut; istället 
för att fokusera på Sverige har musiken hittat över 
viken till Finland. Förra hösten lanserades en EP 
”Pakkå ruåtsi” (tvångs-svenska) tillsammans med 
den grammisvinnande finske artisten Redrama. 
Första singeln ”Måndag till söndag” fick stor 
uppmärksamhet och gick direkt in på spellistan på 
flera radiostationer i Finland. 
 Jesse P har även turnerat flitigt under hösten 
och våren tillsammans med Redrama i både Sverige 
och Finland. I februari släpptes singeln My Story 
med tillhörande video filmad i New York. Låten 
producerades av Matte Caliste från Fjärde Världen. 
Singeln fick bra respons och blev uppmärksam-
mad av större bloggar som t.ex. Salong Betong och 

Kingsize. I maj återvänder Jesse P till det svenska 
språket när han släpper en ny singel från den kom-
mande EP:n V.E.M.  
 I sommar väntar flera festivalspelningar runt om 
i Norden och på hösten är han en del av PhatBeat-
turnén tillsammans med bl.a. Redrama, Pato Pooh 
och SF Kidz. Men nu väntar alltså Kulturnatta och 
då får han hjälp av lokala aktörer som t.ex. dans-
kollektivet Jamo Jamo Young för att göra showen 
mer levande och explosiv. 
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KulTurSTudioN
FRÅN JAZZ TILL METAL PÅ UFH

Göteborgsbandet Morlocks bildades redan på 90-talet av 
bland andra frontfiguren Johan Strauss, en karismatisk figur 
som även gjort sig ett eget namn inom svensk alternativkul-
tur med spännande sidoprojekt som Strauss Ex Machina. 
Morlocks gav ut sin första skiva ”…for your pleasure” i 
början av årtusendet men det kom att dröja ända till förra 
året innan man släppte ”The Outlaw of Fives”. Bandet är 
känt för intensiva liveshower och har spelat runtom i Europa 
på prestigefyllda festivaler såsom Wave Gotik Treffen. De 
har tidigare gästat Umeå på Sunset Park-festivalen 2010. Nu 
är de tillbaka för att bombardera Kulturnatta med storslaget 
kreativt kaos samt en ond, bråd kärlek till oäkta bastarder av 
industrirock, retrofuturism, maskiner, symfoni och heresi, 
om man får tro bandets egen propagandamaskin i alla fall.

MORLOCKS
– blandar heresi, symfoni och maskiner

THE MIST OF AVALON

JESSE P
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K-ung är en bildtävling där samt-
liga högstadie- samt gymnasie-
elever har möjlighet att delta och 
tävla om åtråvärda priser. Tilläg-
gas bör att elever från högstadiet 
inte tävlar mot de som studerar 
vid gymnasiet. Högstadieeleverna 
tävlar med andra ord i en grupp 
och gymnasieelverna i en annan, 
där slutligen en vinnare från var-
dera grupp utses. Förstapriset för 
de båda vinnarna är inget mindre 
än varsin iPad2!

Intentionen är att tävlingen 
ska växa och vara som störst vid 
Umeå 2014.

– Vi har en vision att involvera 
fler städer, först och främst Skel-
lefteå men då måste det fram fler 
aktörer i dessa städer likt Umeå 
C här i Umeå, säger Ewa Ane-
hult Lundberg, en av eldsjälarna 
bakom K-ung.

Hon är den enda som varit kvar 

hela vägen sedan första årgången 
av konsttävlingen K-ung men bör-
jar nu se slutet på sin medverkan i 
detta projekt.

-–Efter 2014 får någon annan 
ta över. Då har jag varit ansvarig 
i sju år. Många undrar varför jag 
engagerar mig i det här med tanke 
på all tid och möda man lägger 
ner. Jag jobbar ju heltid som bild-
lärare också! Anledningen är helt 
enkelt att om jag själv hade varit i 
den åldern skulle jag tyckt att det 
var jätteroligt att vara med.

I år ska deltagarna tolka temat 
”Morgondagen”. Allmänheten 
kan bevittna alla deltagares verk i 
utställningslokalen som kom-
mer vara öppen måndag den 14/5, 
tisdag den 15/5 och onsdagen den 
16/5. Vinnarna, en från högstadiet 
samt en från gymnasiet, utses av 
en oberoende jury som består av 
diverse konstkännare däribland 

grafiska formgivare och konst-
närer. Under Kulturnatta får sen 
vinnarna äran att ta emot sina 
priser på Rådhusscenen.

Fredrik WeStmAn

Not: Vilken utställningslokal det 
blir är i skrivande stund inte klart, 
men alla som ska vara med eller är 
intresserade håller sig uppdaterade 
på hemsidan www.umea.se/kung. 
(K-ung finns även på facebook.)

DROTTNING ELLER KUNG PÅ ÅRETS K-UNG?
Konsttävlingen K-ung går in på sin 5:e upplaga i årets Kulturnatta 

Larsh eller Lars Häggström som han också kallas har efter 
framgångarna med sitt debutalbum och singeln ”Angel 
Dressed in Jeans” laddat om batterierna och är nu aktuell 
inför Umeå Kulturnatta med en ny singel. Med sig har han 
också ett nytt band som kallar sig själva One2High. Nordma-
lings stoltheter gästar Kulturnatta med en stor dos norr-
ländskt baserad västkustrock.

LARSH    ONE2HIGH&



TEMA FÖR KULTURNATTA 2012:

”HELA LANDET”

MER INFORMATION FINNS PÅ WWW.KULTURNATTA.COM

Mats RonandeR • depoRtees • tiMoteij • Hate aMMo 
CaRoLina MisKoVsKY • Ye BanisHed pRiVateeRs  
REGULAR ORDINARy SWEDISH MEAL TIME
KReti oCH pLeti • MeLas • WoLfMan jaCK Med BiLLY 
BReMneR • VoYage • stRongHeaRt
LaRs enMaRKs stoRa stYRKa • de oMutBaRa
Linn & Ronja • BYgdeå BoYs • THE MIST OF AvALON
uMe BatuCada • eYeWood • siLVeRsMide • BeCKett
aiRijoKi & LaseRVågen • HeLLBiLLY joKeRs • steeLWing
vEDIC ART OCH MyCKET, MyCKET MER…

UMEÅS STÖRSTA
FOLKFEST! ALLT

HAR FRIENTRÉ!LÖRdag 19 Maj

UMEÅ KULTURNATTA 2012
Massor av kulturhändelser i Umeå centrum!

Över 300 programpunkter i årets Kulturnattaprogram!



Förutom hundratals arrangörer som ser till att Kulturnatta har mängder av kulturhändelser finns också ett antal företag som samarbetar centralt med 
Kulturnatta för att möjliggöra denna fantastiska dag av kulturupplevelser. Man bidrar med resurser, kompetens, egna händelser och annat spännande. 

På detta uppslag presenterar vi stolt årets samarbetspartners till Umeå Kulturnatta och riktar ett STORT TACK till alla som medverkar. 

OBS! Fler partners tillkommer löpande – dessa är klara i skrivande stund. Läs mer på www.kulturnatta.com

Umeå

”HELA LANDET”
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QLTR träffar Thomas ”Tjommen” Gran-
berg, som ständigt har “20-30 projekt i 
huvudet”, i Umeå Folkets Hus lokaler 
där han under tio års tid varit verksam 
som tekniker. Han leder mig in i sitt 
”arbetsrum” som för tillfället är helt ned-
släckt. När Tjommen tänder ljuset är det 
inte vilket ljus som helst och definitivt 
inte vilket arbetsrum som helst. Genom 
årens lopp har allehanda lokala kändisar 
och världsartister varit gäster i Tjom-
mens arbetsrum. Rummet består av en 
brant läktare fylld med vadderade stolar, 
med kapacitet för en stor publik samt en 
scen där diverse världsartister stått ge-
nom åren. Nu är det Tjommen själv som 
står i rampljuset, en position han inte är 
alltför bekväm med...

– Jag är van att inte ta plats, har aldrig 
haft den önskan, min roll är ju att backa 
upp någon annan som står i rampljuset. 
Jag har stått på scen men trivs bättre 
bakom. Det kanske är så enkelt att vissa 
vill ha fokus medan andra är mer blyga, 
ler Tjommen lite försynt.

Sedan Tjommen blev verksam som 
tekniker på Umeå Folkets Hus har större 
delen av Sveriges artistelit ”gästat Tjom-
mens arbetsrum” men att han någon 
gång skulle bli ”star strucked” eller tappa 
fokus på det han är där för att göra finns 
inte på hans världskarta. 

– Det är avdramatiserat det där, det 
blir inte så märkvärdigt i min värld. 
Är för gammal för det där (skratt). Jag 
har jobbat med så många rikskändisar 
som svept förbi så jag ser inget konstigt 

med det. Jag tycker bara att alla gör så 
gott de kan efter sina förutsättningar... 
(tankepaus) förutom någon enstaka som 
kanske haft en dålig dag, hihi. Tvärtom är 
de flesta hemskt ödmjuka. 

Som Tjommen själv då med andra ord. 
– Jag är ju uppvuxen vid en folkpark 

och på somrarna såg jag alla artister 
och hängde bakom scenen och jagade 
autografer. Intresset för den världen 
har funnits där redan som barnsben. En 
spännande värld. Som vuxen har jag ald-
rig bett om någon autograf... nä jag måste 
ha slutat någon gång, säger Tjommen 
och ler så där försynt igen. 

Att han är extremt respekterad i 
branschen för sitt kunnande, erfarenhet 
och personliga egenskaper är inget att 
hymla med/om, det finns en anledning 
till varför QLTR valt just Tjommen som 
teknikerprofil, men att bli kallad Umeås 
bäste tekniker är inget som faller Tjom-
men i smaken.

– Nej, jag känner mig inte helt bekväm 
med det... att jag skulle vara utvald för 
att vara bättre än någon annan... Jag 
tycker inte det jag gör skiljer sig från 
det andra gör, det jag gör är inget 
märkvärdigt. Jag har kanske bara 
hållit på längre, säger Tjommen 
eftertänksamt.

Det berömda uttrycket 
”glida in på ett banans-
kal” passar som hand i 
handsken när man ska 
beskriva Tjommens kar-
riär. En karriär som tog 
sin början när han fick jobb 
om målare på Norrlandsoperan.

- Innan dess jobbade jag med vad som 
helst, jag visste inte alls vart jag var på 
väg. 

När han väl fick in en fot i den byg-
gnaden dröjde det inte länge innan han 
fick ynnesten att börja agera som teat-
ertekniker. Tjommen hade då hittat sitt 
kall och blev kvar på Norrlandsoperan i 

15 år innan han kände att det var dags för 
ett byte.

– Då gick jag till Umeå Folkets Hus och 
frågade om jobb och nu har jag varit här 
i tio år. Dels jobbar vi praktiskt med prak-
tiska saker som bild, ljus och ljud. Både 
mot konferensgäster och artister. Våran 
bit är att hjälpa till och styra upp. Jag 
trivs i den här världen. Att göra något, 
mer för någon annan, inte bara sig själv. 
Det är roligt med publik, den här speci-
ella atmosfären som byggs upp av att alla 
som kommer hit har en förväntan. Det 
vi gör är viktigt... vad ska man säga, det 
måste vara viktigt, det måste levereras 
resultat. Folk betalar ju pengar för att ta 
del av det man gör. 

tExt: Fredrik WeStmAn   FOtO: mAtz zingmArk

Har du någon gång undrat vem som gör scen, ljud och 
ljus? När sker det? Hur kommer det sig att scenen eller 

konferensrummet är klar på morgonen när folket som ska 
uppträda och besöka det väller in? Här kommer ni få möta 

en av de som jobbar bakom kulliserna.
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TJOMMEN
ålder: Fyller 53 år. 
(Följdfråga) känner mig som: Ålder 
är lite konstigt. Gammal är något 
relativt. Jag känner att kroppen 
åldras då snabbare än huvudet 
(skratt).
FAmilj: Fru, som jag inte är gift 
med, haha. kan man säga så? det 
låter ju så konstigt att säga flickvän 
i den här åldern. två barn, 19 res-
pektive 25 år. de står på egna ben 
men visst är det väl så att man alltid 
behöver varandra.
Född: I Stockholm men kom till 
Umeå när jag var två år. arbets-
marknaden är bättre i Stockholm 
men jag trivs här. I Umeå finns ett 
levande kulturliv. det är en ung stad 
med framåtanda.
dRöMyRKE: Ville bli arkitekt men 
nu har det tåget gått, hahaha. Jag 
känner aldrig att det är pest och 
pina att gå till det här jobbet, det 
har jag aldrig gjort. Men snart är 
det kanske dags för någon med 
piggare, fräschare ögon att ta över. 
Så kan jag jobba ännu mer bakom 
kulisserna med planering... och 
kanske producera. Jag vet ju hur 
man ska göra.
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kLÄdER FRÅN NaUCLER dESIGN

BETYDELSEN FÖR 
ALTERNATIVKULTUR 
I MODEBRANSCHEN
Det verkar som att många tror att det är 
de stora modedesignerna, modehusen 
och de mest berömda som kommer på 
det nya, det som är annorlunda. Jag vet 
att jag kommer att trampa en del på tårna 
när jag säger detta men sanningen är att 
många av de stora modeskaparna inte är 
särskilt påhittiga på att själva komma på 
saker utan däremot är väldigt duktiga på 
att sno idéer.

Här tänker ni säkert att det är inspira-
tion och inte stöld. Jag tänkte inte debat-
tera om vilket men jag tänkte passa på 
att berätta lite fakta om varifrån mode 
kommer och hur det blir 
till. Precis 
som i 

musikbranschen är det som blir stort 
i modevärlden det som sticker ut och 
provocerar, det som syns lite extra, men 
som ändå håller sig precis lagom inom 
vad som är tolerant i nutiden.

Men varifrån kommer det?
Genom historien har det som är 

mainstream alltid hämtat sin inspira-
tion hos subkulturerna, det alternativa. 
Exemplen är oändliga men för att göra 
det enkelt kan ni tänka tillbaks på hur 
70-talets punkare inspirerat exempelvis 
H&Ms 90-tals kollektioner. De som stack 
nålar genom kläderna i protest mot det 
klädsamma anade föga att det skulle vara 

de hippa modeälskarna som gjorde 
detsamma på 90-talet.

De senaste åren har 
”mainstream”-modet 

vimlat av uttryck där 
bland annat latex, lack 

och extrema kroppsmodifikationer syns 
som ”hippa” modedetaljer. Lady Gaga 
beskrevs som nyskapande när hon slog 
igenom med sin ”Poker Face” och videos 
där hon visar sig i kläder som faktiskt 
varit ”inne” i många år inom en helt an-
nan värld, en undergroundkultur som få 
känt till.

I några år har jag suttit och lyssnat på 
Svenska Moderådet berätta om de nya 
trenderna i modevärlden när de besökt 
Umeå Fashion Week. Alla dessa gånger 
satt jag och tänkte för mig själv: ”Det där 
gjordes för flera år sedan”. 2010 berät-
tade man då om just materialet latex som 
en av de nya trenderna. Det intressanta 
som kanske få vet är att det funnits 
designers som arbetat i mer än 10 år 
med det materialet. I Umeå har vi en av 
dem som dessutom haft modevisningar 
sedan 2005 och då ska sägas att hon har 
gott sällskap ute i världen.

År 2011 förutspådde man nya trender 
med mörk underton. Nu var det ett antal 
gotiska bilder och arkitekturer som låg 
som grund, och filmer som t.ex. Tim 
Burtons version av Alice i Underlandet. 
Ja man behöver väl inte säga att detta är 
uttryck som alternativvärlden använt sig 

av sen slutet av 80-talet, men som nu 
råkar komma tillbaks i en trend. 

Jag förstår det här med att 
folk ”återanvänder” modet, t.ex. 

så kommer 80-talets mode tillbaka med 
jämna mellanrum. Men vad som irriterar 
mig är att så fort de tar inspiration från 
alternativ-världen så är det inte ett ord 
om ”Vi ser just nu en trend att alternativ-
modet från slutet av 80-talet kommer 
tillbaka i vår”. Då använder de sig istället 
av meningarna ”I vår ser vi inspiration av 
Tim Burtons nya film ”Alice I Underland-
et”, ”Arkitekturen från…” och så fortsät-
ter det… Hittills har Tim Burton varit 
det enda namnet och kopplingen till den 
alternativa kulturen som mainstream-
människorna och modeikonerna tar i sin 
mun. 

Vad vill jag säga med detta? Ja, att 
framtidens mode finns i dag hos de indi-
vider som sticker ut, de som provocerar 
er just sådär lite extra, de som klär sig lite 
för udda, lite för utmanande eller lite för 
konstigt. Om 10 år kommer deras stilar 
att vara grunden för det ni stolt köper 
på H&M och säger till era vänner ”Kolla 
vilken cool klänning, vilken fantastisk 
design och så nytänkande!”... Fundera på 
det nästa gång ni dömer någon som törs 
se lite annorlunda ut.

lady gaga – kanske störst, men inte först!

tExt: KARI BERG   FOtO (NEdaN): joAkim jonSSon



För att noggrannare ta vara på och be-
vaka ideella kulturföreningars intressen 
startades den 14 juli 2011 Kulturförening-
srådet United. Med målet att fungera 
som en hjälp vid kommunikation och 
en extra kontakt gentemot politikerna 
jobbar Kulturföreningsrådet för en ökad 
förståelse för klimatet bland förenin-
garna, både hos politikerna och förenin-
garna själva. 

Sedan 1999 så har antalet registrerade 
kulturföreningar ökat från 62 till 125, dvs. 
drygt dubbla antalet. Kulturföreningsrå-
det ställer då frågan vad det egentligen 
innebär för kulturföreningarna, kommer 
den bidragsekonomiska utvecklingen att 
följa samma kurva eller blir det bara fler 
som får dela på samma bidrag?

Vid frågan vad som skiljer (kul-
turföreningsrådet) United från det 
vanliga föreningsrådet svarar Åsa 
Sandström, sittande ordförande i United, 
att skillnaderna är många.  Till en början 
berättar hon att i Umeå Föreningsråd 

blir man automatiskt medlem när man 
registrerar sig hos Föreningsbyrån, 
något som inte alla är medvetna om. Hos 
United ansöker man om medlemskap i 
vanlig ordning.

– Det kan ju vara väldigt frestande 
även för oss att hävda att vi representer-
ar alla kulturföreningar i Umeå men det 
skulle kännas väldigt respektlöst. Man 
kan ju inte tvinga någon att bli represen-
terad av en annan organisation.

Åsa berättar att ett medlemskap i 
United oftast föregås av ett styrelsebe-
slut i den förening som vill gå med och 
därefter en förfrågan till United om 
medlemskap. Detta innebär även en po-
tentiell styrka för United då det finns ett 
uttalat mandat och därmed en möjlighet 
att föra sina medlemsföreningars talan i 
utvalda frågor. En annan viktig skillnad 
är den uttalade inriktningen på Kul-
turföreningar och kulturell verksamhet, 
vilket i sig är en mycket bred plattform. 
Det handlar inte nödvändigtvis om att 
vara en registrerad kulturförening så 
länge kultur ingår i verksamheten, vilket 
är fallet för många föreningar, därav 
namnet United.

Då samma fråga ställs till Åsa som i 
förra numret ställdes till Umeå Förening-
sråds ordförande; ”vad får man ut som 

medlem” så blir svaret styrka 
i antal.

– Föreningslivet har ofta 
kritiserats för att vara 
väldigt egoistiskt och ha 
vassa armbågar, tyvärr 
är detta sant och till viss 
del en nödvändighet. 
Det har varit en bidra-

gande orsak till förening-
slivets utveckling till vad 

det är idag då konkurrens i vissa fall kan 
vara nyttigt. Det finns ju dock situationer 
där ensam inte är stark utan där man 
bör slå sig samman och arbeta mot ett 
gemensamt mål.

Åsa beskriver Kulturhuvudstad 2014 
som ett bra exempel. Det finns ett stort 
antal föreningar som vill delta på något 
sätt men som inte ensamma har kraften 
eller resurserna för att göra det. Tillsam-
mans med andra föreningar skulle de 
dock kunna genomföra stora, intressanta 
och nyskapande arrangemang. United 
vill hjälpa dessa föreningar att hitta an-
dra att samarbeta med, andra som delar 
en gemensam vision och som man kan 
slå ihop sina resurser och kompetens 
med för att lyckas med en summa som är 
större än delarna. 

– Självklart kan vi ju även hjälpa till 
med mer individuella problem.

Under det gångna året har United 
bland annat hjälpt till med bidragsan-
sökningar, agerat bollplank för förening-
sutveckling och allmän coachning i 
konflikthantering inom en styrelse.

- Det viktigaste som Kulturförening-
srådet gör är att sammanföra, organisera 
och coacha föreningarna och föra dialog 
med politiker och tjänstemän. Vi vill 
se en stad som erbjuder utrymme och 
resurser till så många ideella föreningar 
som möjligt. Visionen är en förening-
spolitik som baseras på att de små och 
nystartade ideella föreningarna som 
behöver hjälpen och resurserna mest 
även ska få det, och att de inte ska 
behöva känna sig utanför. De som redan 
har en stark bas och de ekonomiska 
förutsättningarna för att finnas behöver 
inte lika mycket hjälp.

Då Kulturföreningsrådet är relativt 

nystartat finns inte något styrelsebe-
slut på en långsiktig plan men det är 
däremot beslutat att de skall fortsätta 
att arrangera Föreningarnas dag, ett 
arrangemang som vänder sig till alla 
föreningar och inte bara de med kul-
turverksamhet. Föreningarnas dag har 
som syfte att vara ett forum där förenin-
garna kan visa upp sig och sin verksam-
het, skapa nya kontakter, nå ut till sin 
publik samt potentiella bidragsgivare 
och samarbetspartners, som till exempel 
Föreningsbyrån och studieförbunden.

– I år har vi ett intimare samarbete 
med Umeå C och Umeå Folkets Hus 
och förarbetet inför årets upplaga av 
Föreningarnas dag är redan igång.

Datumet är satt till lördagen den 15 
september på Umeå Folkets Hus och 
information och inbjudningar kommer 
att skickas ut till alla föreningar inom en 
snar framtid.  

Ett föreningsråd med kulturens intressen i siktet och som arbetar för förståelse, samarbete och för att vassa 
armbågar inte längre ska behövas. “United we stand – United we never shall fall”.

tExt & FOtO: RonnIE BERG
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uNiTed
FÖRENINGSRÅDET 

UNITEDS MEDLEMMAR:
abSolut kattklubb
Big Family Cruisers
Common Culture of Umeå
Ersboda Slöjdförening
Greyscale
IOGt/NtO Junis
JamoJamo arts
kF kretsen
ParadiseCity kultur och samhälle
Rockoblues
the LaB
Umemodellen
UmetV
Umeå Folkmusikförening
Umeå Spelmanslag
Ungdom mot rasism
Visum

Jag är utbildad verksamhetsutvecklare inom miljö, 
kvalitet och arbetsmiljö. Utöver detta har jag även 
genomfört en 2 årig projektledareutbildning. Jag är en 
målfokuserad visionär. Jag älskar att organisera, ar-
rangera, engagera och motivera andra människor. 
När jag som privat person vill göra någonting riktigt 

roligt enbart för min egen skull, så köper jag hem en 
”klump lera” och sätter mig ner och skapar de kreativa 
former som för tillfället lockar mig mest. Alternativt så 
tycker jag om att måla med oljefärger.
Familjen består av två döttrar och tre katter.

VEM ÄR ÅSA SANDSTRÖM?

carsten rönnqvist, Anna källström, 
åsa Sandström och Stephanie Asplund 
är några av de som sitter i styrelsen för 
united.
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Blues Jam & liveband
@ Kulturnatta 19 maj

Mikael Sävenstedt Band
Schultze

Blues Replica
Eyewood

Troubled Sky Band
Trio /w Tribute to Neil Young

Roaring FortiesRoaring Forties

Bra väder @ uteserveringen
Dåligt väder @ inomhus i restaurangen

Arr: Föreningen Rockoblues
Mer info & tider: 
www.rockoblues.se Skolgatan 58 090 - 14 36 90



Grunden i din kommunikation är det 
som kallas en mottagarmedvetenhet, 
vilket helt enkelt är att anpassa det du 
skriver till den mottagare du vänder dig 
till. Till din hjälp har du frågorna vad, 
varför, vem, när, var och hur.

Vad?
Börja med att bestämma vad du vill 
kommunicera, skriv sedan ner det som 
en kort mening som innehåller ”kärnan” 
i det du ska berätta och ha denna mening 
inom synhåll då du skriver.

Varför?
Viljan att berätta saker är stor bland 
människor, men varför ska du berätta 
för världen att du har en ny blogg? Att 
du har fått en ny spelning? Att din nya 
skiva finns till salu? Kommer du att ha 
tävlingar och information om dig och din 
musik på bloggen? Kommer spelningen 
vara ett tillfälle att höra nytt material 
eller gör musiken du spelar mig som 
åhörare glad? Kommer 
jag kunna köpa 
din skiva till ett 
kampanjpris på 
spelningen? 

Vad vill du 
ska hända 
efter 
att 

du berättat ditt budskap? 
Hur ska mottagaren reagera? Tänk 

på dem och inte på dig själv. Det finns 
ett begrepp som heter kognitiv isomorf-
ism som kan beskrivas med att inte veta 
hur du ska hantera en viss situation och 
hur du ska agera, så i brist på annat gör 
du det som andra gör vilket skapar en 
legitimitet. 

Detta märks inte minst inom so-
cial media. Du har kanske Facebook, 
Myspace, Twitter, Reverb Nation, Digg, 
Instagram, bloggar/mikrobloggar, osv. 
för att du förväntas ha det. Gör dig själv 
en tjänst och fundera på varför du har 
dessa kommunikationsplattformar och 
bemästra en plattform i taget. 

Vem?
Vem är din målgrupp? Jag vet vad du 
kommer att säga: ”alla kulturintresse-
rade!” Den målgruppen finns inte. Alla 
är summan av väldigt många olika 
målgrupper och målgruppssegment. 
Eftersom människor är olika så måste du 
rätta det du skriver, både dess innehåll 
och dess form, så att det är anpassat till 
den målgrupp du vill nå.

När?
Gör din research. När har tidningen eller 
radion sitt redaktionsmöte? När på da-

gen är de som du vill nå som mest aktiva 
på Facebook, Instagram, Twitter? Posta 
dina nyheter och utskick då det är störst 
chans att de uppmärksammas av de som 
du vill nå.

Var?
I vilka forum finns din målgrupp? Vilka 
bloggar läser de? Vilka tidningar? Var 
köper de sina skivor? Var får de informa-
tion om nya kulturakter? Om du vill nå 
fram med ditt budskap, kommunicera i 
rätt plattform till rätt person.

Hur?
Hur vill din målgrupp få informationen 
du skickar? E-post? Snigelpost? Som ett 
paket? Som ett sms? Anpassa formatet 
till den du vill nå. Vill mottagaren ha 
en video, gör en video eftersom syftet i 
slutändan är att du ska nå fram. En bra 
utgångspunkt är att börja där du står. 
Hur skulle du vilja få informationen du 
ska skicka? Kolla också med dina vän-
ner och anhöriga hur de skulle vilja ha 
informationen och se om det finns några 
mönster.

Kommunikation 
– ett tveeggat svärd
Kommunikation har aldrig varit lika 
snabb som den är idag, något som kan 
vara en fördel fast även en nackdel. Det 
sägs att när Benjamin Franklin blivit 
osams med någon så skrev han alltid ett 
brev till personen i fråga som han ställde 
på spiselkransen. Om han fortfarande 
efter tre dagar kände det som han skrivit 
i brevet så skickade han iväg det, om han 
inte länge kände så eldades brevet upp.

Vila?
Hur länge låter du dina texter vila innan 
du skickar dem skivbolag, bokare, jour-
nalister etc.?

Låt dina texter vila åtminstone över 
natten innan du skickar iväg dem. En 
paus gör att du kommer att se texten 
med nya ögon.

Tänk på eftertanke 
All din kommunikation bör vara en del 
i en övergripande strategi där all energi 
du lägger på att kommunicera med olika 
mottagare ska leda till något. Försök där-
för alltid fundera på om det du skriver 
hjälper dig framåt mot dina kommunika-
tionsmål. 

Var strategiskt spontan 
Det sista tipset vi vill ge är att aldrig upp-
datera din status på Facebook, Twitter, 
etc. när du är onykter. 

Det kan tyckas vara rock’n’roll, fast ur 
kommunikationssynpunkt är det enbart 
dumt och tar snabbt bort den profes-
sionalism som du på alla andra plan 
försöker bygga upp.
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tExt: guStAV SjöStedt   FOtO: johAnnA hörnBerg   MOdELLER: jenniFer & SArA

eN leKTioN
I KOMMUNIKATION

Möjligheterna till kommunikation mellan kulturutövare och deras fans har aldrig varit så stora som idag, något som ger 
dig många fördelar men också många nackdelar ifall du inte använder kommunikationskanalerna rätt. Här kommer en 

enkel guide med några tips och trick hur du når ut till omvärlden i dagens mediebrus.

HUR NÅR DU UT TILL DIN PUBLIK?
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Betala din parkering med kontanter, kort eller via SMS...

Vad passar dig bäst?

www.upab.umea.se     090-16 15 50

...eller ladda ner vår 
parkeringsapp
UPAB:s app hjälper dig att hitta 
närliggande parkeringsområden 
och betala parkeringen via SMS.
Appen finns att laddas ner  
gratis från App Store och  
Android Market.

DVD-FILMER
BILJARD
BUFFÉ

TAKE AWAY 59:-

Alltid öppet 7-01 • Järnvägstorget, Umeå • 090-12 18 50

KIOSK
TIDNINGAR

GODIS
ÄT HÄR 69:-

SJÄLVKLART KÖRS TIDNINGEN QLTR
UT MILJÖVÄNLIGT MED
BILAR FRÅN...

JOHN CALE

www.madefestival.se

Festival. 9–12 maj 2012.

Blixa Bargeld/First Aid Kit/Tant Strul/Mattias 
Alkberg/Anne Nguyen, Compagnie Par Terre/
Fred Frith & Cosa Brava/Norrbotten Neo/Missy 
Mazzoli & Victoire/NorrlandsOperans Symfoni-
orkester/Åsa N Åström & Håkan Bring/Brandt 
Brauer Frick m fl.



Täfteåfestivalen går fortfarande av 
stapeln på försommaren den 15 och 16 
juni, men i övrigt så är mycket nytt. Här 
följer en intervju med Amanda Ruth, 
nyligen tillträdd festivalproducent vid 
Täfteåfestivalen, som förklarar varför.

Du har ju nyligen tillträtt som Festi-
valproducent, vad var det som fick dig 
att ta jobbet och vad har du gjort sedan 
tidigare?

– När jag fick frågan så var min spon-
tana känsla att det skulle vara världens 
roligaste jobb, så därför sa jag ja! 

Jag har tidigare arrangerat klubbar 
och spelar fortfarande skivor i DJ-duon 
Kapellet och klubben Folkhemmet. 
Jag gillar helt enkelt att ordna fest och 
se folk dansa, vilket jag hoppas få se i 
Täfteå i sommar.

Finns det fler medarbetare som är 
nya? Hur stor del av arrangemangs-
gruppen består idag av Täfteåfesti-
valens medlemmar i jämförelse med 
Humlans?

– Joakim Lindquist och jag är nya i 

gänget. Sedan har vi turen att i år få hjälp 
av Johanna Helén och Josefine Sandin, 
som studerar till kulturentreprenörer. 
Annars är det samma gäng som tidigare 
år med samma fördelning mellan det 
gamla gardet och Humlanfolket.

Täfteåfestivalen har ju funnits i tio 
år på barnkolonin, varför flyttas den 
nu till Täfteåborg?

– Allt har sin tid och sin plats och 
eftersom vi nu vill ordna den sommar-
festival som Umeå har saknat så var 
ett byte av plats en nödvändighet. Vi 
behövde ett annat ställe och Täfteåborg 
är guldläge. När vi sitter och planerar 
hur allt ska se ut så känns det helt rätt.

Ni tänker enligt uppgift utöka det 
nya festivalområdets storlek och satsa 
på större akter, hur pass mycket större 
blir det i jämförelse med det gamla? 
Kan ni nu nämna några namn på de 
större akterna?

– Jag vill inte jämföra, det skulle 
kännas konstigt men i ett försök att 
beskriva känslan av vad vi eftersträvar 

när vi bokar så är det är artister som 
kommer få folk att känna sig glada i 
sommarnatten. Gemytlig stämning, 
pepp, dans och helst så lite mygg som 
möjligt. Det hoppas vi på. Artister släp-
per vi under de närmsta dagarna.

Ni har tidigare i ett pressmed-
delande sagt att ni har infört en 
entréavgift, och att presentera större 
artister kräver att ni behöver mer pen-
gar att röra er med i år jämförelse med 
tidigare, min fråga är då varför större 
artister och inte en fortsatt satsning 
på de lokala förmågorna?

– Vi tänker på de lokala förmågorna, 
tro inget annat. Men det är även lätt 
att glömma att det knappt finns någon 
motsättning mellan större artister och 
lokala förmågor när man diskuterar 
Umeås musikscen idag, vissa av de 
största banden i Sverige idag är ju fak-
tiskt ifrån Umeå.

Kommer det att finnas någon server-
ing och åldersgräns på festivalen?

– Åldergränsen för festivalen är 13 

år. Detta har att göra med ljudet och de 
bestämmelser som kräver åldersgräns 
vid visst ljud. För övrigt kommer det i år 
att finnas servering och för ölområdena 
gäller då en åldersgräns på 18 år.

Blir det som tidigare att man som 
besökare får ta med sig egen dryck, 
picknickkorg och filt?

– I år får man lämna picknickkorg och 
egen dryck hemma då det kommer att 
finnas både mat och dryck på området. 
I samarbete med duktiga krögare och 
tack vare de knallar som kommer att 
finnas plats så är vi övertygade om att 
alla kommer att trivas. Bara kom som 
du är så fixar vi resten.

Efter intervjun släpptes följande fem 
artister: Movits, Euskefeurat, Caotico, 
Little Marbles och Popterror. Fler artis-
ter utlovas att tillkännages inom kort.

Entréavgiften har enligt Täfteåfesti-
valens egen uppgift satts till 300 kr, för 
hela helgen.
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tExt & FOtO: AlBERto nIlSSon

ANSiKTe
TÄFTEÅFESTIVALENS NYA

Täfteåfestivalen, den årliga kostnadsfria utomhusfestivalen som brukar vara på barnkolonin i Täfteå, 
flyttar i år till Täfteåborg och får sig en ansiktslyftning. 



Läs mer på www.umemodellen.se 
eller skicka dina frågor till 
kontakt@umemodellen.se

Umemodellen är en ideell förening och ett nätverk där fotografer, modeller, makeupartister, 
designers m.fl. träffas och tillsammans skapar kreativa idéer och bilder. Vi håller till i mysiga 
lokaler bara några få minuters gångväg från centrala Umeå där vi bland annat har medlems-
möten, workshops och en fotostudio.

Måste man ha förkunskaper för att gå med i föreningen?
Absolut INTE! Hos oss finns alla möjliga nivåer inom de olika kategorierna; från nybörjare till våra 
mest erfarna medlemmar med flera år av kunskap och yrkesvana.

Välkommen som medlem du också!

UMEMODELLEN – föreningen för 
kreativt fotoskapande! 
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När detta nummer kommer ut så kommer 
(förhoppningsvis) sommaren att stå precis 
runt hörnet, det blir mode och glassar och 
solbrännor och det ena med det tredje å fan 
å hans moster. Därför tänkte jag ta tillfället 
i akt att brinna av på en del saker som stör 
mig under sommaren. Det blir en blandning 
av dumma kommentarer, idiotiska trender 
och mänskligt beteende i största allmänhet.

Sommaren – Lyriskt beskriven av många 
och efterlängtad av ännu fler… men vad fan 
då för? Vad är det egentligen som är så ’ban-
nat bra med den? Låt oss titta lite på det ur 
mitt perspektiv, det vill säga buttersmurfen 
med större vokabulär.

”Den blomstertid nu kommer…” – Jo tjena. 
När man väl tagit sig igenom en period av 
framtinade hundskitar, mögelsporer och 
nyårsaftons glassplitter så följer ett odefini-
erat antal veckor av kliande ögon, snuva och 
allmän pollenallergi. När man sedan med 
nöd och näppe överlevt det så kommer gräs-
pollen, hösnuva och sommarförkylningar – 
tack så jävla mycket. Helt underbart är det ju 
när grannarna klipper sina frodiga och halvt 
övervuxna gräsmattor till trädgårdsmästar-
versionen av en crew-cut i hopp om att den 
ska se ut som en vältrimmad golfbana. 

Lite nyheter här, först och främst så är de 
flesta golfbanor speciellt utvalt gräs som inte 
bara växer på ett speciellt sätt utan också 
överlever under tuffare förhållanden än din 
vanliga gräsmatta, för det andra så sköts de 
regelbundet av proffs som vattnar och håller 
efter den. Din gräsmatta kommer inte bara 
att sprida en jävla massa gräspollen in i min 
lägenhet utan också vara torr som fnöske 
om en vecka om vi av en händelse skulle få 
fint väder i mer än två dagar, det i sin tur or-
saka hösnuva och hudklåda ”of doom”. Har 
du inte ett par timmar om dagen att hålla 
efter den så låt skiten vara. 

”…med lust och fägring stor” – Visst. Det 
stämmer till viss del, men se på vad det 
egentligen innebär om man översätter det 
lite grovt till dagligt tal. Under en solig dag 
har folk inte vett att klä på sig så att saker 
inte hänger ut och viftar, så nog finns det 
gott om saker att titta på oavsett om du gillar 
tvättbrädor, ölmagar, söta toppiga bröst eller 
taxöron. Jag lägger ingen värdering i hur folk 
ser ut på så sätt eller vad andra gillar men 
för att upprepa vad jag sa när jag gick loss 
på modet. Se för sjutton till att det du har på 
dig är din storlek. Den andra delen av den 
lilla textraden i sin tur betyder bara att det är 
för varmt för högre hjärnfunktioner och på 

ren instinkt sjunker både killar och tjejer till 
nivån av kåta babianer som bara vill föröka 
sig så snabbt som möjligt.

Jaja nu ska jag sluta slakta ”den blomstertid 
nu kommer”, men jag kommer att stanna 
kvar vid musik en stund… men frågan är 
om det egentligen kan kallas musik. Vad 
är det egentligen som händer med musik 
under sommaren? Tänk efter en stund vad 
som varit sommarlåtarna de tio till tjugo 
senaste åren, det är faktiskt mer än bara 
lite skrämmande att inse att den enda låt 
jag kan komma på som har något som helst 
intelligent innehåll i genren sommarlåtar är 
just ”Sommartider” och vi vet ju alla vilken 
nivå den ligger på. Alla skivbolag, producen-
ter och artister verkar få en kombination av 
värmeslag, kreativ diarré och hjärnsläpp på 
samma gång och formligen krystar ur sig 
idiotiska låtar utan innehåll eller musikaliskt 
värde och som Pavlovs hundar dreglar vi vid 
blotta tanken på Absolute Summer hits 517.

När semester eller sommarlov infaller så 
flockas varenda individ kapabel till riktad 
ambulation i parker, på stränder, vid grillplat-
ser och på innergårdar. Allt för att i sedvanlig 
ordning; sola, spänna sig, visa upp sin som-
margarderob som de spenderat stora delar 
av vårens månadslöner på att införskaffa eller 
helt enkelt skaffa sig en ursäkt att skrika ”vad 
glor du på gubbjävel?” åt någon som råkat visa 
intresse för de bröst som din två storlekar för 
lilla push-up bh gör sitt bästa för att pressa ut 
ur din urringning.

Missförstå mig rätt nu, det är 
inte så att jag hatar som-
maren mer än någon 
annan årstid det är 
bara attityden att man 
måste älska den 
som går mig så 
ofantligt på 
nerverna. 

Det sades om mig en gång i tiden när en per-
son trodde att jag var rasist ”Nej han är inte 
rasist, han hatar alla lika mycket”, det går att 
applicera på min syn på årstider, högtider 
och speciella dagar också. Detta leder mig 
lite snyggt in på de otroligt dumma kom-
mentarer man kan få under sommaren och 
då även ett litet utrymme för lämpliga svar 
om man som jag blir lite irriterad; en liten 
flashback till min sida om dumma frågor.

Om man som jag är förbannat blek av naturen 
och därmed bränner sönder sig i minsta kon-
takt med solen så är det ju lämpligt att anpassa 
sina kläder därefter, med andra ord så är 
shorts och linne eller bar överkropp inte direkt 
att tänka på om man inte har solskyddsfaktor 
spackel. På grund av detta får jag ofta höra 
saker i stil med ”Är inte det där varmt?”. Tro 
fan att det är varmt, men det är mycket bättre 
än att genomgå stadiet knaperstekt bacon tätt 
följt av nyrakad Yeti med mjäll. Svaret på den 
frågan är väl lämpligast då ”Nej för fan, jag 
svettas alltid så här mycket när jag fryser”.

Nummer två i ordningen borde väl då bli 
”Varför sitter du här i skuggan, det är ju så 
ljust och varmt i solen”. Det får mig att undra 
varför folk ställer frågor som besvarar sig 
själva, jag är inte blind eller saknar sensorisk 
uppfattningsförmåga. Jag är fullt medveten 
om att det är skrikande solsken och fåglarna 
vrålar i ugnstempererade buskar och snår, 
därmed borde det ju vara ganska tydligt 
att jag gjort ett medvetet val att sitta i den 
resonabelt tempererade skuggan och njuta 

av att inte få migrän av den där jävla 
lampan i himlen… med andra ord 

JAG VILL INTE SITTA I SO-
LEN! Det kanske inte är en 

så snitsig replik att komma 
med när någon frågar så 

dumt men det enda jag 
kan komma på just 

nu är detta – Nähä?! 
Det hade jag ingen 

aning om, så jag har suttit här och frusit i 
mörkret helt i onödan?

Tätt därpå kommer sedan underbara frågor 
som ”Ska du bada” när man har badbyxor 
på sig och sitter på stranden, ”Har du köpt 
glass, är det gott?” för man stjäl ju alltid 
glass för att man tycker det är så jävla äckligt 
och vill plåga sig själv, eller slutligen ”Är du 
hemma?” när man tydligt står framför en 
person som vet att man varit bortrest. På 
något sätt tror jag nästan att den mänskliga 
hjärnan har en maxtemperatur vid vilken 
den är kapabel till sammanhängande tanke 
och den förefaller ligga långt under utom-
hustemperaturen en sommardag.

Det finns tusentals dumma kommentarer 
i den stilen och har ni inte hört dem så har 
ni troligen sagt dem själva. Därmed går 
jag snabbt över på nästa ämne för att ha 
en chans att få plats med denna text på en 
sida men tro mig när jag säger att jag har 
ammunition för en hel bilaga på bara temat 
sommar.

Så. Modet då? Ja vad finns det egentligen att 
säga där? Det är ju lika splittrat, kluvet och 
kört i mixer som vanligt. En snabb sökning 
på internet om vad sommarmodet kommer 
att bjuda på visade mig en Jekyll/Hyde-
blandning av avklippta jeans, shorts i mam-
eluckmodell och något urvattnat försök att 
blanda in Asien i 50-, 60- och 70-talsmode. 
På det hela taget så är det dock samma visa 
som vanligt, det ska va så tunt att en kraftig 
blick river sönder det, eller så tight att man 
kan räkna porer eller celluliter. Förblekta 
och fabriksnötta jeans plagg och t-shirts 
med bandlogotyper från band som hade sin 
storhetstid cirka tjugo år innan du föddes… 
har jag missat nåt?

Om man råkar vara kille så ska man tydligen 
klä sig som ett mellanting mellan Jersey 
Shore och någon italiensk strandra… eh, ja. 
Moving on. Alternativet till detta verkar vara 
att se ut som att mamma har klätt på dig, 
babyblå eller rosa skjortor eller pikétröjor 
med safarishorts och sandaler till. 

Med illa dolt förakt tänker jag därför sitta i 
skuggan i kilt, keps och långärmad skjorta 
denna sommar och ladda upp inför hösten 
då jag säkert samlat ihop fler saker att klaga 
på.

Moderiktig bara av misstag.
RonnIE BERG

En vacker bukett av törnen, tistlar och brännässlor dedikerad till folkölskörer, 
avsmullna fjortisar och annat löst patrask som släppts ut på grönbete.

EN NÅGOT CYNISK SYN
PÅ SOMMAREN

aV LIVSCOaCH: RonnIE BERG   FOtO: FREdRIK lARSSon 
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