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Eva Dahlgren
”Live 23 sånger”
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Den långa ståtliga kvinnan 
kliver på scenen i mörkret 
och publiken jublar. Aldrig 
förr har jag önskat så hårt 
att jag vore någon annan-
stans – fast med Eva.

För första gången under 
alla de konserter jag sett så 
önskar jag att det bara var 
jag i rummet. Det skulle vara 
så mycket enklare om alla 
andra människor inte fanns 
där, om jag slapp deras klap-

pande i otakt, deras falska 
sång och brist på respekt att 
vi är fler som är där för att 
njuta av Eva Dahlgren, hen-
nes band och hennes stund-
tals fantastiska musik.

Jag är inget stort fan av 
Eva Dahlgren, men jag full-
komligen älskar en handfull 
av hennes låtar och dessa 
får jag höra den här kvällen, 
turnépremiär och allt.

Med 23 sånger blir det en 
timme och 45 minuters 
musikalisk underhållning, 
låtar från sent 70-tal fram 
till nu men fortfarande 
med samma genuina artist. 

Musikerna hon har med sig 
är otroligt duktiga. Det slår 
mig flera gånger och jag kan 
inte låta bli att charmas lite 
extra av trummisen. Det är 
bra uppbyggnad på scenen, 
musikerna syns tydligt och 

är en del av allt. Det här är 
ingen enmansshow, det här 
gör Eva tillsammans med de 
hon valt ut. Storbildsskär-
men används på ett väldigt 
snyggt sätt som ger ett djup 
till hela konserten.

Det hon sjunger, det tror 
man på. Det finns inget 
annat. Få artister har den 
närvaron och det leendet 
som sträcker sig ända upp i 
ögonen och som får hjärtat 
att smälta. Hon är en fan-

tastisk musiker med ett bra 
öga för sin egen grej. Under 
en del av låtarna, nämligen 
”Jag är Gud”, ”Vem tänder 
stjärnorna”, ”Kom och håll 
om mig”, ”Lev så”, ”Jag klär 
av mig naken” och ”Ängeln 
i rummet” trollbinder hon 
och allt runt omkring för-
svinner.

Jag är där och då och det är 
bara Evas röst och de fantas-
tiska texterna som betyder 
något. Men så tappar hon 

mig i nästa låt och mina tan-
kar fladdrar iväg på annat 
håll. Kanske är det för att jag 
inte har någon direkt rela-
tion till hennes musik, som 
jag nöjer mig med att älska 
de mest kända alstren?

Det spelar ingen roll. När 
hon har mig så har hon det 
till 100 procent, resten kvit-
tar. 

MARIA EREMO

Eva Dahlgren
trollbinder
sin publik

Trollbunden. NA:s Maria Eremo blev stundtals helt trollbunden av Eva Dahlgrens framträdande 
på Conventum.  BILD: LENNART LUNDKVIST

Få artister har den 
närvaron och det 
leendet som sträcker 
sig ända upp i ögo-
nen och som får 
hjärtat att smälta. ”
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BARNTEATER
”Nu är jag här”
Teater Martin Mutter
12 oktober 2012 
Manus: Helena Hedlund 
Regi: Mia Nilsson 
Medverkande: Helena Hed-
lund, Tommy Krångh och 
Cecilia Jansson. 

En bärande idé i Reggio 
Emilia-pedagogiken är att 
ett barn har hundra språk! 
Detta är något som Teater 
Martin Mutter har tagit fasta 
på i sin föreställning ” Nu är 
jag här”.

Det är första gången 
som skådespelare samtidigt 
använder sig av tal, tecken-
språk och bilder i sitt fram-
trädande.  

När ljuset tänds i den mör-
ka salongen och faller på 
huvudpersonen Magis-
ter Uno, är vi förberedda. 
Konstnären Cecilia Jans-
son, som sitter vid en dator, 
har redan lagt in bilder på en 
stor skärm. Där kan man se 
Uno, stationshuset och hun-
den .

Uno är en ensam och elak 
man som hatar barn. Men 
den herrelösa hunden tyr sig 
till honom och väntar ivrigt 
vid stationen varje dag.  

Helena Hedlund som 

Vänskap utan ord men med många språk

Perfekt samspel. 
Helena Hedlund 
föreställer hund 
och Tommy 
Krångh spelar 
enstöringen Uno 
i teaterföreställ-
ningen ”Nu är jag 
här”.

föreställer hund får med sig 
publiken enbart genom att 
vifta på svansen och gläfsa 
hej, hej, hej.

Tommy Krångh som spe-
lar Uno översätter skickligt 
till teckenspråk. Samspelet 

mellan dem kunde inte vara 
bättre. De får också med sig 
publiken som jublar när de 
trixar på scenen.

Det enda som inte riktigt 
övertygar är att Uno skulle 
vara så elak. Han gör mer 

ett blygt och tafatt intryck. 
Helena Hedlunds manus 

är inspirerat av ”Hachiko – 
En vän för livet”, historien 
om den trofasta japanska 
hunden.

”Nu är jag här” lyckas 

med att få fram det enkla 
budskapet: Riktig vänskap 
kan finnas utan ord. 

Den festliga avslutningen, 
där alla tre skådespelarna 
kör motorcykel i stjärnreg-
net till musiken av Loreens 

”Euphoria”, är en impone-
rande uppvisning.

Teater Martin Mutter slår 
upp sina dörrar till en ny, 
fantasifull och kreativ före-
ställning. 
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