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Record store
day firades
på flera platser

Recension

MUSIK. På lördagen arrange-

rades Record store day – en
högtidsdag för alla älskare
av musik i det gamla hederliga formatet. Evenemanget
är globalt, och i Sverige deltog omkring 35 butiker som
slog upp portarna och lockade med livespelningar och
en mängd unika utgåvor.
Bland deltagande artister under årets Record store day fanns bland andra Bo
Kaspers orkester, Weeping
Willows och Anna Järvinen
som uppträdde i Stockholm
och Jenny Wilson som spelade i Malmö. (TT)

Veronica Maggio åker på turné, med start den 24 oktober.
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Veronica
Maggio klar
för Borlänge
MUSIK. Veronica Maggio åter-

Oro och drömmar. Teater Martin Mutter lyckas ringa in det som kan röra sig i en 11 årig flickas huvud i föreställningen ”Jorden till Mars”. NA:s recensent är
imponerad. I rollerna Ida Steen, Jonas Hedlund och Gunilla Orvelius.
Foto: Camilla Mortyr

Fyndigt om 11-åring
efter bra förarbete
*

Barnteater
”Jorden till Mars”

Teater Martin Mutter den 14 april 2015
Pjäs av Johan Bernander.
Regi: Hedvig Claesson, Scenografi: Frida Thofelt, Kostymdesign: Catherine Giacomini & Frida Thofelt, Medverkande: Ida
Steen, Jonas Hedlund och Gunilla Orvelius.
Målgrupp 10–12 år

✪✪✪✪✪
Jag blir alldeles varm i
hjärtat när jag ser det långa
ledet av barn som tågar mot
den anrika tegelbyggnaden
där Teater Martin Mutter
huserar. Föreställningen
börjar med att flickan Carro
(Ida Steen) ligger hopkrupen i en låda som för att

skydda sig mot yttervärlden.

Så hörs diskoliknande musik
och alla de tre skådespelarna framför en robotstreetdance.
Det svänger rytmiskt och
här öppnar man för en rik-

tigt bra kontakt med den
unga publiken.
Övergången till nästa
scen, som är i skolan, sker
smidigt.
Läraren tittar missnöjt på
klockan eftersom Carro är
försenad. Sin vana trogen
ljuger hon ihop en historia
om att pappan hastigt har
blivit sjuk.

Under spelets gång får Carro
möta sin antagonist Ellinor
och sin prilliga farmor.
Båda karaktärerna spelas
av Gunilla Orvelius. Farmodern är lite otydlig i sin roll.
Hon vinglar betänkligt och
verkar påtagligt berusad,
men det framgår inte av

Det märks att
ensemblen gjort
ett ambitiöst
förarbete tillsammans med referensgruppen från
Vivallaskolan.
sammanhanget om detta är
avsikten.
Pappan, läraren och låtsaskompisen Marsian spe-

las alldeles förträffligt av
Jonas Hedlund. Scenografin är enkel och alla personer utom Carro har väldigt
fyndiga, kartongliknande
dräkter i papperscollage.

Det märks att ensemblen
har gjort ett ambitiöst
förarbete tillsammans
med referensgrupper från
Vivallaskolan. Man har
lyckats ringa in det som kan
röra sig i en 11-årig flickas
huvud: Oron och ensamheten! Drömmen om att få
bli astronom och viljan att
vara som alla andra!

Ingeborg Ahlander

vänder till Borlänge och festivalen ”Peace and love” i
sommar, där hon uppträder
den 2 juli – bara två dagar
efter hennes uppträdande
på Roskildefestivalen i Danmark.
Popdrottningen gästade festivalen senast 2012.
Sedan dess har hon släppt
det hyllade albumet ”Handen i fickan fast jag bryr
mig” och bland annat utsetts
till Årets artist vid förra årets
Grammisgala och tilldelats
”Guldmicken”, priset för
bästa liveartist, på samma
gala i år. (TT)

Kjell Bergqvist.
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Springfloden
ny SVT-serie
med Bergqvist
Kjell Bergqvist och
Julia Ragnarsson ska spela
huvudrollerna i SVT:s nya
satsning ”Springfloden”,
baserad på Rolf och Cilla
Börjlinds roman, skriver
Aftonbladet. Rolf och Cilla
Börjlind är författarna bakom 26 ”Beck”-filmer, miniserien ”Morden” och flera
”Arne Dahl”-filmer. Det som
nu ska filmatiseras är deras
deckardebut från 2012. Den
handlar om en ung, talangfull polisaspirant (Ragnarsson) som börjar nysta i ett
gammalt mordfall och då
kommer i kontakt med en
hemlös före detta mordutredare (Bergqvist). Serien
visas i tio avsnitt. (TT)
TV.

