20

SÖDERMALMSNYTT

23 januari–29 januari 2010

TIPSA VÅR REPORTER
Emelie Molinder
Telefon: 08-545 870 73
E-post: emelie.molinder@direktpress.se

NÖJE

Här är webbens
■ ■ Spotify är bra för dem som vet vad de vill

EMELIE TIPSAR
E-post: noje@direktpress.se

Släppfest med Sidechild på scenen
Han har hunnit turnera i Japan och han har spelat med
Magic Numbers. Och i år står gig i både UK och USA på
schemat. Men först ska Sidechild släppa sin debutskiva
Music for Children. Det firar han på hemmaplan, på Södra teatern närmare bestämt. Han framför sin toppfina
folk-pop-soul live och dessutom säljs skivan till extra humant pris. Dessutom spelar Sandra Bergman från Send in
the Clowns och Äpplet och Blomman skivor.

FOTO: JOHAN ANEMYR

När: Onsdag den 27 januari, klockan 21.00.
Var: Södra teatern, Mosebacke torg 1-3.
Hur: Fri entré och 20 år i dörren.

Pontus Andersson, alias Sidechild, ﬁrar sin debutskiva med
en spelning på Södra teatern.

Bästa rumpskaket kan ge Jamaicabiljett
För den som gillar att skaka rumpa är jamaicanske Seranis spelning på Göta källare på tisdag det självklara valet.
Denne dancehallartist hade ett finger med i både Sean
Pauls hit We Be Burnin’ och Tony Matterhorns Dutty
Wine. Hans egen låt No games har också spelats flitigt på
radio. Under kvällen blir det dessutom dance hall queentävling. Den donna som bjuder på bäst
show har chans att representera Sverige i finalen på Jamaica.
När: Tisdag den 26 januari, klockan 20.00.
Var: Göta källare, Folkungagatan 45.
Hur: Biljett kostar 150 kronor. Förköp kan
köpas på Sneakersnstuff, Soundkilla, Multi
Kulti och Taj Mahal. Åldersgräns 18 år.

lyssna på. För dem som vill få inspiration ﬁnns
Gimme Indie. Webbradiokanalen letar upp det
bästa och nyaste på indiehimlen åt dig, gratis.
– Jag vill tipsa människor om
ny musik!
Tommy Ericsson, grundaren av Gimme Indie, sitter
framför sin laptop i en av
glasburarna på kontoret på
Riddargatan. Det är han
som står för allt innehåll i
sändningarna och radiokanalens sajt, bakom sig har
han kollegor som jobbar
med teknik och programmering.
Gimme Indie är en av nitton kanaler på webbradionätverket Minradio.se. Kanalerna sänds gratis på webben
men går också att få mot betalning i mobilen genom en
av de stora svenska mobiloperatörerna.
– När jag började jobba
med Minradio tyckte jag att
det saknades en kanal så då
fick jag starta Gimme Indie.
”Min lilla baby”

Radiokanalen är en del av
Tommys arbetsuppgifter,
men större delen av musikletandet och uppdateringen
av sajten gör han på kvällar
och helger.
– Det här är min lilla baby,
säger Tommy och ler.
Han lägger ner ungefär
fyra timmar om dagen på
sajten. Musiken hittar han
bland annat på engelska och
amerikanska bloggar, Twitter, Myspace och genom att

Oväntade samarbeten är alltid
välkomna. Singer songwritern Nicolai Dunger gör en paus från sin
Europaturné och gästar Folkoperans foajé på tisdag. Där framför
han den egenkomponerade operaföreställningen Stilla min eld
tillsammans med tenoren Jacob
Wistrand, ackompanjerade av
piano och körsång. Spännande!

Radiokanalen startade sommaren 2008. Nu, ett och ett
halvt år senare, uppskattar
Tommy att kanalen har runt
500 lyssnare per dag. Han
medger att han skulle kunna
vara mer kommersiell, men
att det är tillräckligt många
som är intresserade av det
radiokanalen erbjuder.
– Gimme Indie har inte
någon direkt motsvarighet i

Live från Manifestgalan

De flesta lyssnare är mellan
20 och 30 år och bor i städer
där det finns ett klubbliv, och
ett sätt att få folk att upptäcka radiokanalen är just
genom klubbar. Förra helgen
var Tommy en av de dj:s som
summerade musikåret -09
på Strand och när klubben
Håll ihop firar ett år den 23
januari är han inbjuden för
att spela skivor.
Än så länge sänder radiokanalen inte något radioprat,
men det finns planer både på
att starta en livekanal och att
ha program.
– Vi kommer att sända
live från Manifestgalan på
Nalen den 29 januari med
hjälp av bara en dator och ett
mixerbord. Vi vill också få in
kortare program med prat.
Om någon är intresserad får
den gärna höra av sig till
mig.
Och Tommy ser att radiokanalen har en plats i en
värld där människor, genom
tjänster som Spotify, enkelt
kan få tag i gratis musik.
– Spotify i all ära, men hur
ska man veta vad man ska
lyssna på? Då är ju Gimme
Indie till hjälp. Vi hittar och
väljer ut ny musik åt andra
människor. Här får folk inspiration till vad de ska lyssna på!

08-545 870 70
noje@direktpress.se

BAND Typiska artister på Gimme Indie
■ The XX
■ Ironville
■ Surfer blood
■ First aid kit
■ The pains of being pure
at heart

FOTO: WWW.LUGER.SE

När: Fredag den 29 januari, klockan 20.00-01.00.
Var: Vurma, Birger Jarlsgatan 36.
Hur: Fri entré.

Startade sommaren 2008

Sverige, men vi konkurrerar
ju givetvis om människors
tid på internet.

Anna Sjögren

När: Tisdag den 26 januari, klockan Dunger gör ﬁnkultur.
21.00.
Var: Folkoperans foajé, Hornsgatan 72.
Hur: Biljett kostar 150 kronor.

Sedan i somras har varje stadsdel ett eget Vurma, kaféet
som vurmar för både mat och mänsklighet. Sedan Vurma
öppnade i Kjellsons gamla lokaler på Birger Jarlsgatan har
det utlovats dj:s och livespelningar i baren på övervåningen. Och nu verkar Neta Neta äntligen ha fått ordning på
musikanläggningen. På fredagar och ibland även torsdagar och lördagar framöver blir det partaj. Nu på fredag
spelar Jens och Joncha rock, psychedelica och stoner.

skivbolagen skickar ut sina
senaste skivsläpp till honom.
– Det är en stress att alltid
behöva hitta ny musik, och
det är viktigt att den musik
jag lägger upp är bra. Men
det är en positiv stress, säger
Tommy.
Vad är fördelen med
webbradio?
– Nuförtiden är det vanligare att folk har en dator
hemma än en radiomottagare. Och det är lätt att få
webbradion till mobilen för
att kunna lyssna på radio var
man än befinner sig.

”Spotify i all ära,
men hur ska man
veta vad man ska
lyssna på?”

Nicolai Dunger gästar Folkoperan

Äntligen livepartaj på Vurmas kafé

MER Tommys tre tips
■ FÅGLARNA, ny klubb på Debaser Slussen som spelar
noise pop och postrock. Premiär onsdagen 3/2.
■ KANADENSISKA indie-dans-punkbandet You Say Party!
We Say Die!
■ GIMME INDIE LIVE – snart från ett mixerbord nära dig.

KANALBYGGARE. När Tommy Ericsson

TIPS Tre andra
FÖR PAPPA/MAMMA

Det finns bara en man som bär upp
en bandana. Ja, i alla fall nästan.
Little Steven, alias Steven van Zandt,
ultralegendarisk gitarrist i Bossens
E Street band. Och ta mig tusan,
har han inte ett eget radioprogram
som sänds på svenska studentradion. Galet, men Steve älskar
svensk musik. Bland mycket annat.
Och för er som vill dela något med
era föräldrar så spelas inte bara
”gammal” musik.
LITTLE STEVENS
UNDERGROUND GARAGE
Fredagar 18-20
95,3 eller www.thsradio.se

Typiska artister
The Who
The Raveonettes
■ The Hives
■ Paul Revere & the Raiders
■ The Rascals
■
■
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VISSTE DU ATT ... Ebbot Lundberg vägrade
sluta spela på Grammisgalans efterfest,
trots gles publik och vädjanden från
bandmedlemmarna Trummor och Orgel.

SÖDERMALMSNYTT

Alex Schulman om nya Stjärnorna på Slottet

2 januari–8 januari 2010

ÄR NAMNET på Göta källares
fredagsklubb där det bland
annat spelas schlager.

13

VISSTE DU ATT ... First
Aid Kits album The Big
Black & The Blue släpps
den 25 januari 2010.

N Duchess Dubois, grundare av Burleskakademien:
Vilket blir ditt nyårslöfte?
– Att ha ledigt minst en dag
i veckan.
Vad ser du mest fram emot
med nöjesåret 2010?
– Fler Kittenville Newcomers Nights. Och Oscarsgalan. Och Burlesque Hall
of Fame Weekend i Las Vegas.
Vad kommer du att bidra
med då?
– Fler underbara nykläckta
burleskartister, och egna uppträdanden och klubbar, förstås.
Var hänger du helst 2010?
– Hemma i soffan med
hunden och frugan.
Vilken klubb blir du medlem i?
– Hemliga Klubben.
Vem gör årets comeback?
– Satans Angel.
Vampyrer är söndertuggade, vilken varelse träder in
i stället?
– Avatarer?
Vad är det du har i glaset?
– Champagne, så klart.
Vilken blir årets kulturhändelse?
– Svenskt VM-guld i burlesk?
Om du bara fick se en film
2010, vilken väljer du?
– Då ser jag om ”Gilda”.
2009 gav oss Djuret och
Skriet vad kommer näst?
– Ett jävla prinsessbröllop,
dessvärre!
Vilken konsert är värd
dina slantar?
– Hm, det återstår att se. Jag
lyssnar mest på döingar eller
band som inte spelar tillsammans längre. (Ganska ute, jag
vet.)
Bästa plagget 2010?
– Alltid tassels, det är tidlöst.

N Carl M Sundevall, konceptchef på Spy Bar och
Kåken:
Vilket blir ditt nyårslöfte?
– Ger aldrig nyårslöften,
helt enkelt för jag inte tror det
funkar särskilt bra.
Vad ser du mest fram emot
med nöjesåret 2010?
– När man närmar sig 33
tycker folk inte längre att man
är efterbliven när man varken
har koll på “Idol” eller det där
bandet Skriet ni nämner nedan,
och som jag flinkt googlade. Så
jag ser helt enkelt fram mot att
äntligen slippa ta del av något
nöjesår i den bemärkelsen.
Vad kommer du att bidra
med då?
– I mitten av januari nyöppnar vi 1900:s främre bar
som ett ginsippande alternativ
till bakfickan Kåken. Vi kommer att se stora förändringar
på såväl Spy Bar som min
sommarkrog Humlegården
och kanske blir det till och
med ett till ställe framåt nästa
vinter.
Var hänger du helst 2010?
– I förorten. Men inte på
det där exotiska sättet folk
gaggade om i början på 00talet, utan för att det är lite
grönare på sommaren och lite
vitare på vintern. Om vi ska
prata krog som inte är min
egen så fortsätter jag dock
drinka på Bageriet, Frantzén/
Lindebergs medlemsbar.
Vilken klubb blir du medlem i?
– Bageriet, så jag slipper
smita in med mina oseriösa
polare (hej, Räven!).
Vem gör årets comeback?
– Det lär ju bli Dolph Lundgren. Detta är första gången
sen jag var elva som jag vill se
Melodifestivalen, och det är
bara på grund av mina förhoppningar på att Dolph tillför något nytt till ett programledarskrå jag inte känner
med.
Vampyrer är söndertuggade, vilken varelse träder in
i stället?

”Det lär ju bli Dolph
Lundgren”

N Elsa Billgren, pr-ansvarig för Beyond Retro,
klubbarrangör, bloggare:

Vilket blir ditt nyårslöfte?
– Kanske att våga ta stora
steg i taget. Göra sånt jag
drömt om som liten, som att
bli florist och skaffa barn.
Vad ser du mest fram emot
med nöjesåret 2010?
– Fler livekonserter! I slutet
på 2009 blev jag helt plötsligt
stålängstframochvevamedarmarna vid konserter. Mer sånt,
det ser jag fram emot! Och
Alice i underlandet på bio!
Vad kommer du att bidra
med då?
– Kanske lite mer tv, mer
bloggande och om jag får som
jag vill, teater!
Var hänger du helst 2010?
– I parken, i köket, på golvet och i vattnet.
Vilken klubb blir du medlem i?
– Gräsfolket och snöfolket.
Vem gör årets comeback?
– Det gör vi.
Vampyrer är söndertuggade, vilken varelse träder in
i stället?
– Snälla djur, som kaniner
och katter.
Vad är det du har i glaset?
– Averna och Roses lime.
Vilken blir årets kulturhändelse?
– Mitt, Dregen och Maskinens hemliga projekt…
Om du bara fick se en film
2010, vilken väljer du?
– Alice i underlandet.
2009 gav oss Djuret och
Skriet vad kommer näst?
– Grisen skriker.
Vilken konsert är värd
dina slantar?
– The XX och Pete Doherty
på Debaser.
Bästa plagget 2010?
– Klänning,
igen, lätt.

N Joel Borg, pressansvarig på bokningsbolaget
Luger och driver klubben
What We Do Is Secret:

Vilket blir ditt nyårslöfte?
– Pyssla med så mycket
sporter jag bara kan. Beach
2010 here I come. Sluta äta så
mycket kött ska jag också.
Max 2 dar i veckan.
Vad ser du mest fram
emot med nöjesåret 2010?
– Sonisphere i Stockholm
och Way Out West i Göteborg
är två stabila stolpar vi ser
fram emot 2010. Jag ser även
fram emot de små otippade
klubbgigen och nattfesterna
man bara snubblar över.
Vad kommer du att bidra
med då?
– Där Luger är inblandade
slår självklart högt. Vi har
mycket grymma spelningar
på gång in. Sen såklart min
egna klubb What We Do Is
Secret under hela 2010. Vi har
även lite andra spännande
projekt på gång för dem som
börjat sakna DZ/Denimzine.
Var hänger du helst
2010?
– Främst hemma. Men
även i små rökiga jazzgrottor
och sen när sommaren närmar sig är det dags för uteserveringar, festivaler och badplatser. Allt kommer handla
om sommaren nästa år.
Vilken klubb blir du medlem i?
– What We Do Is Secret.
Och nån golfklubb.

Vem gör årets comeback?
– Pavement! Finns såklart
en del andra kvar man vill se
och vill ska äga rum också.
Black Flag? Comebacks är ett
riskfyllt vågspel. Kan gå käpprätt åt helvete.
Vampyrer är söndertuggade, vilken varelse träder in
i stället?
– Vampyrer är mesiga. Vildhundar som jagar mördarbjörnar på japanska öar är
däremot tufft på riktigt.
Vad är det du har i glaset?
– Mitt är tomt. Vad har du
själv i glaset, gubbstrutt?
Vilken blir årets kulturhändelse?
– Way Out West. Utan tvekan. Hoppas jag. Jag önskar
det och vi ska göra allt vi kan
för att det ska bli så.
Om du bara fick se en film
2010, vilken väljer du?
– Jag har faktiskt ingen
koll. Älskar film. Mycket film.
Men nån specifik release vet
jag inte. Vad ska jag inte missa? Såg en hel del bra på
Stockholms Filmfestival senast. Mindre Hollywood och
mer independent tror jag på.
2009 gav oss Djuret och
Skriet vad kommer näst?
– Fler spektakulära rån. De
kriminella blir kreativa på
riktigt, MacGyver style.
Vilken konsert är värd
dina slantar?
– Många! Och festivaler är
the shit. Många konserter i en
och man får chans att upptäcka massa nya bra artister.
Plus att det är roligare att
ramla runt på ett fint område
och träffa folk.
Bästa plagget 2010?
– Badshorts? Inte fan vet
jag. Jag hoppas jag kan ha på
mig det jag har köpt i år.

FOTO: EMELIE THORÉN

FOTO: LUGER.SE

– Det är väl en konstant
trend, men pojkbandstjärnor
som försöker återuppstå från
de döda verkar populärt. Annars tyckte jag aldrig världen
fick veta tillräckligt om den
där vattensengångaren i Panama. Söt och vidrig på samma gång, precis som K-Patz
och Sookie och allt vad de heter.
Vad är det du har i glaset?
– Jag var på finkulturdrink
på Nybrogatan häromveckan.
Där bjöds det bara på sherry
och det var länge sen jag hade
ett sånt perfekt aha-trendögonblick. Så torr sherry, helt
enkelt.
Vilken blir årets kulturhändelse?
– Valet. Att politik är det
nya mode är ingen nyhet i sig,
men med de ändrade reglerna
för kulturstöd, som i korthet
innebär att kulturtidskrifter
men inte samhällsditon får
ekonomiskt stöd, så kommer
massor med samhällstidningar mena att de egentligen är
kultur och gränserna kommer
suddas ut mer än någonsin.
Och vem är jag att säga emot,
ens om jag ville?

FOTO: PRIVAT

FOTO: FREDRIK HEDLUND

Badshorts och sherry – så blir 2010
FOTO: ANDREAS ENBUSKE

bästa melodiradio
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Elakast och roligast
på slottet var kocken.

TIPSA VÅR REPORTER
Emelie Molinder
Telefon: 08-545 870 73
E-post: emelie.molinder@direktpress.se

N N Nya uteställen, oväntade samarbeten och
nya lovande artister. Vi har bett Stockholms
nöjesmafﬁa skvallra om framtiden. Text: Emelie Molinder

N Lina Thomsgård, pr-

kvinna med företaget
Frau och medlem i djkollektivet Chapel Hill
Crew:

Vilket blir ditt nyårslöfte?
– Börja arbeta politiskt på
riktigt, det är hög tid.
Vad ser du mest fram
emot med nöjesåret 2010?
– Musik ifrån SideChild,
Britta Persson, Baby Dee, Sibille Attar och The Bell. Samt,
rent egoistiskt, att alla vassa
DJs snälla slutar spela Chapel
Hill-hits överallt så att vi kan
fortsätta göra det vi gör bäst.
Vad kommer du att bidra
med då?
– Jag kommer fortsätta att
under nöjesformer föra samman en massa frilansarmänniskor en gång i månaden, jag
ska ge unga arga kvinnor någonstans att samlas för att
förändra saker på ett roligt
sätt och – håll i er – om allt
går vägen starta ett projekt
som kan förändra nöjeslivet
för alla stockholmssinglar.
Samt vid väl valda tilfällen
spela hits med mitt crew.
Var hänger du helst
2010?
– På kontoret samt hemma
hos mina vänner, hemma är
det nya ute.
Vilken klubb blir du medlem i?
– En ännu icke namngiven

kärleksklubb, ni kommer att
bli varse.
Vem gör årets comeback?
– Ååå tjejer såklart! Det är
dags för en nyinspelning av
”Sånger om kvinnor” från -71.
Jag vill höra Robyn, Lykke Li,
Annika Norlin, Britta Persson
och andra genier sjunga samma protestsånger som då eftersom problemen i stort sett
är samma nu, sorgligt nog.
Vampyrer är söndertuggade, vilken varelse träder in
i stället?
– Förhoppningsvis har vi
tröttnat på låtsasfän och fokuserar på oss riktiga istället,
det är rafflande nog. Barnen,
t ex, dom är roliga!
Vad är det du har i glaset?
– Fefe, en drink som Nini
Lundell introducerat och som
är både hälsosam och god.
Annars hälften vin och vatten, som alltid, så man håller
huvudet på skaft.
Vilken blir årets kulturhändelse?
–Valet.
Om du bara fick se en film
2010, vilken väljer du?
– Den som demonproducenten Erika Wasserman befaller mig att se.
2009 gav oss Djuret och
Skriet vad kommer näst?
– Kvinnan och Barnet.
Vilken konsert är värd
dina slantar?
– Jag kommer tydligen
lägga en massa pengar på Melodifestivalen, håller tummarna att det blir prisvärt.
Bästa plagget 2010?
– Alla mina vänner skaffar
barn så det blir förmodligen
en sån där praktisk bärsjal.

”Mandrilon. Hälften man, hälften
krokodil.”
N Salvatore Scappini,
nattklubbschef på Spy
Bar:

Vilket blir ditt nyårslöfte?
– Mitt återkommande nyårslöfte är att inte ha några
löften. Nyårslöften = dåligt
samvete och brustna hjärtan.
Vad ser du mest fram
emot med nöjesåret 2010?
– Mer röj, skandaler och att
Lady Gaga och Beyoncé tar
ett sabbatsår.
Vad kommer du att bidra
med då?
– Det enda jag kan göra är
att ge stan ännu porrigare,
svettigare klubbar som bidrar
till att öka barnafödandet i
Stockholm 2011.
Var hänger du helst
2010?
– Jag kommer att hänga i
mina två vardagsrum. Kåken
och Spy Bar.
Vilken klubb blir du medlem i?
– Rotary om jag lyckas ta
mitt körkort.
Vem gör årets comeback?
– Richard Hobert gör en
svensk Tarantinorulle
med Björn Skifs i
huvudrollen.

I Södermalmsnytt häromveckan spådde några Stockholmsproﬁler det nya årets
nöjes–måsten.
Om du bara fick se en film
2010, vilken väljer du?
– Kommer Ruben Östlunds
“Play” 2010 så blir det den, jag
är helt till mig över hans skildringar av kickersungdom. Annars väntar jag med att se ny
film till 2011 och håller mig
till rullskridskosteppscenen
med Gene Kelley i femtiotalsrullen ”It’s always fair weather”.
2009 gav oss Djuret och
Skriet vad kommer näst?
– Paniken.
Vilken konsert är värd
dina slantar?
– Serani kommer 17 januari. Annars hoppas jag på Movado, Busy Signal eller kanske
Keely B. Vi är dock inte direkt
bortskämda med nyare reggaenamn på scen i Sverige.
Bästa plagget 2010?
– För egen del blir det min
gråa stickade alkiströja med
svarta skinndetaljer från en
second hand-butik i Berlin.
Jag tror generellt på grått
och alkat. Nästan så jag borde skaffa en schäfer för att
göra illusionen komplett.

Vampyrer är söndertuggade, vilken varelse träder in
i stället?
– Mandrilon. Hälften man,
hälften krokodil. Fåfäng, pratar spanska och bor i New
Yorks kloaker.

Vad är det du har i glaset?
–Vad är det du har i fickan?
Vilket blir bandet på allas
läppar?
– Soloakt, men jag hoppas
att det blir Oskar ”Kihlen”
Linnros.
Vilken blir årets kulturhändelse?
– Att bloggarnas ”dagens
outfit” byter namn till ”dagens kulturnyhet” eller ”mitt
bidrag till en bättre värld”.
Om du bara fick se en film
2010, vilken väljer du?
– Min bäste ovän. Dokumentär från 1999 av Werner
Herzog.
2009 gav oss Djuret och
Skriet vad kommer näst?
– Sälen. Norskt koncept. I
stället för hummer har man
babysälar i ett akvarium. Välj
den sötaste.
Vilken konsert är värd
dina slantar?
– Shout Out Louds i april.
Impossible får fortfarande
mig att låtsas vara körtjej
framför spegeln.
Bästa plagget 2010?
– Papperspåsen.
Multifunktionell.

Fler nöjesproﬁler har förutspått framtiden. Deras
spådomar kan du läsa om
de kommande veckorna.

FOTO: JESPER FRISK

SÅ MÅNGA GRAMMISAR ﬁck Thåström
för sitt album som han skapat med
hobbyprogrammet Garage Band.

FOTO: SPYBAR

I like your work man.
Ungefär de orden såg idol-Erik Grönwall ut att säga samtidigt
som han räckte fram handen till Kents Jocke Berg på
Grammisgalan. Beundran ﬁck ett kyligt mottagande.
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’’Vi har allt
framför oss’’
■ Robert Fux, skådespelare och återkommande värd för burleskklubben
Hootchy Kootchy Club.

började jobba på Minradio.se saknade han en plats för indiepop. Så han skapade en egen – Gimmie Indie. ”Det här är min lilla baby,” säger han.
FOTO: ANDREAS ENBUSKE
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webbradiotips för dig som inte vill ha indiepop
FÖR JOBBET

platsen och det betyder ju som alla
vet produktiva arbetare. I slutändan
blir det löneförhöjning för dig och
mer pengar att lägga på sånt som är
skoj.
LAST FM
Dygnet runt
www.lastfm.se
FOTO: WWW.LUGER.SE

Okej, du är fast på din stol mellan 9 och 5. Du måste ju trots allt
dra in pengar för att kunna ha
roligt på helgerna. Det kanske är
en extra stor anledning till att du
behöver peppande musik.
På Last FM väljer du själv
vilka låtar du vill lyssna på och
då blir till och med arbetet en fest
med lite god vilja. Spotify, kanske
du säger då. Då säger vi att det
finns både större bredd och djup
på Last FM. Gladast av alla är
kanske din arbetsgivare som får
njuta av god stämning på arbets-

FÖR FÖRFESTEN

Tidig fredagkväll. Du har ätit din tacomiddag, sitter med en gintonic i handen
och är redo att ha kul. Då söker du upp
Pluto, med elektro, synthpop och technolåtar av bästa märke. Vi lovar, du
kommer bli sugen på att gå ut. Och när
du startat kvällen med lite finmusik så
kan du med gott samvete svänga loss till
dina schlagerfavoriter senare under natten.
PLUTO
Fredagar 20-21
95,3 eller www.thsradio.se

Typiska artister

Vigilante Carlstroem och The
Hives kan du höra på Little
Stevens Underground Garage.

Vad du vill, här är våra tips:
■ Animal Collective
■ J-son
■ Yo la tengo
■ Four tet
■ M Ward

Håkan
Lidbo
■ Slagsmålsklubben
■ Front 242
■ Dorian
■ Spark
■

Vill du ha M Ward – kolla Last FM.

Håkan Lidbo.
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Typiska artister

Vilket blir ditt nyårslöfte?
– Jag ska börja äta frukost. Nån
gång i månaden i alla fall.
Vad ser du mest fram emot med
nöjesåret 2010?
– Att det är fortfarande är helt
oupplevt, odansat, oResorbat! Vi har
allt framför oss!
Vad kommer du att bidra med då?
– Hög produktivitet, återfuktad hy
och ett fortsatt samhällstillvänt kulturarbete.
Var hänger du helst 2010?
– En Hornstullsboende österrikisk
medborgare som jag anbefaller såklart
Moldau och Mbargo.
Vilken klubb blir du medlem i?
– Den klubb som skickar mig sitt
medlemskort. Och vad ska jag ha det
till egentligen?
Vem gör årets comeback?
– Kanske Mörbyligan, Don Bennechi eller 140-åriga prinsessan Lilian?
Vampyrer är söndertuggade, vilken varelse träder in i stället?
– Har vi riktig otur blir det äckliga
Plupp eller skinntorra Anna Anka.
Men jag hoppas alltid på Morran.
Vad är det du har i glaset?
– Helst cocktails med mortlade örter som rosmarin eller timjan. Tyvärr
ännu sällsynt men otroligt gott!
Vilket blir bandet på allas läppar?
– Melissa Horn feat. Mama Maritza
skulle bli spännande.
Vilken blir årets kulturhändelse?
– Riksteaterns övertagande av Mosebacke.
Om du bara fick se en film 2010,
vilken väljer du?
– ”Till Vildingarnas Land” av Maurice Sendak.
2009 gav oss Djuret och Skriet vad
kommer näst?
– Könsbytet?
Vilken konsert är värd dina slantar?
– Laurie Anderson i april på TUPPfestivalen.
Bästa plagget 2010?
– Vadarstövlarna.
Emelie Molinder

