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Inspireras inför sommarens strandraggningInspireras inför sommarens strandraggning

MAPEIMAPEI
Coolaste tjejen bakom en mikrofon just nu!Coolaste tjejen bakom en mikrofon just nu!
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Centrala Stadsrum –  centrumföreningen i Falun – är en ekonomisk förening med medlemmar från köpmän, företagare, fastighetsägare, restauranger,
caféer och kommunala förvaltningar. Vi är idag ca 155 medlemsföretag. Föreningen verkar bl a för att Falu stadskärna ska vara ett trivsamt café- och
restaurangområde med över 140 butiker, och ett kulturellt centrum. Vår vision är ”att bibehålla och utveckla Faluns kommersiella och kulturella centrum
till att vara Dalarnas stadskärna”. Vill du veta mer om Centrala Stadsrum? Gå in på www.centralastadsrum.se eller ring 023-269 01 .

ÖPPETTIDER Vardagar 10–18, Lördagar 10–15, Lördagar 10–16 Bergströms Galleria.

I CENTRUM ICA supermarket, Hemköp City och Åhléns har längre öppettider.

Mer än 140 butiker, många caféer och restauranger.

Ett rikt nöjes- och kulturliv från morgon till kväll.

VÄLKOMMEN
TILL FALUN

DALARNAS  STADSKÄRNA

FALUN – DALARNAS STADSKÄRNA

Vårens jättekalas för stora och små. Fri entré, massor med attraktioner, scenuppträdanden och god mat.

Se utförligare program på www.falukalaset.se

Ett samarbete mellan Event & Nöje, Harrys, Falu Kuriren, Coppermine Cruisers, Falu SS, LG marknader och Centrala Stadsrum

Tivoli • Barnens kalasdag 

Rix FM festival • Falukorvens dag 

Cruising • Marknad • Dalatoppsfinal 

31/5-3/6
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innehåll

10 Mapei 15 Badmode 24 Aerosmith
Lyser mycket starkt på musikhimlen med sin egna sköna 
karaktäristiska stil. Vill se live!

Jennie, Fredrik och Josefi na visar hur snygga vi andra också 
vill bli i årets rätta tygstycken för bad och sol.

Ja, vad gör man inte för att få en pratstund med några av 
hårdrockens levande legender? Nolltvå har då fi xat det!

Dessutom: 6 Skönhet 8 Mingel 12 Båtprylar  28 Sport 30 Koll på New York
32 Mingel 34 Musiktips  36 Biotips 38 Speltips 40 Boktips  41 Horoskop  42 Korsord  43 Tävling

Festivaltider! Det märkte du när du tog tidningen, eller hur? Nu för tiden så har alla orter en egen 
festival av något slag. Det hör liksom till självaktningen att promota sin ort med en festival. 
Jag hade för ca 15 år sedan förmånen att jobba åt en stor evenemangsbyrå, och då var 

festivalfenomenet i sin linda. Då fanns det fortfarande orter som hade en levande folkpark, en sån 
där som var lövad under hela sommaren och det på sin höjd kom en ”stor” artist och besökte den 
varje sommar. Dansbanan var en under sommaren naturlig träffpunkt, jag tänker direkt på Hjortnäs. 
Magisk, mytomspunnen och något som var som en hägring. Man ville liksom dit men kände att man 
inte ville ge efter för dansbandsnojan. Man tänkte, jag är inte så gammal än att jag passar in. I dag 
är dansband trendigt, de uppträder på de största festivalerna och inte behöver man söka eller åka 
särskilt långt heller, de dyker ju upp överallt, festivalerna alltså.

Men nu har det blivit tvärt om för mig, nu när man kan se så många artister, både nya och kultfi gurer 
så har jag hamnat i ett annat fack. Jag känner mig övermogen. Jag känner att, visst har jag gjort mina 
meter i lera på knäna och vaknat med skrapsår och ömt huvud. Man kan ju ta sig igenom en festival 
stående men grupptrycket ni vet, och så är det ju alltid roligast de där sista timmarna, precis som på 
kräftskivor som alla vuxna har. Ja, jäklar, där har vi det! Det är ju inte så långt kvar tills kräftskivorna 
drar igång. Då ska jag köra med Freestyle. Öh, jag menar MP3-spelare och bröla ur mig gamla Judas 
Priest låtar för full hals, undvika kräftspat, och drömma mig till festivalområdet. Eller, nä. Det känns 
som man lämnat över stafettpinnen. Jag nöjer mig med att njuta av de lediga dagarna och på håll 
se tunnhåriga hårdrockslegender trängas med nya obskyra tondöva skivbolagsprodukter som trånar 
efter besökarnas gunst och dyrkan. Jag, bitter för att jag inte kan spela gitarr? Nä va då då?
Numret av Nolltvå som du håller i är numret som tar Nolltvå in i det femte året av nöjespresentation i 
Dalarna. Här pendlar det mellan hårdrock, böcker och badmode.

Nästa nummer av Nolltvå kommer när vi går mot mörkare tider.

per@nolltva.se

Patrick Ekblom
Redaktör/Formgivare
0243-160 80
070-267 89 88
patrick@nolltva.se

Per Andersson
Säljare/Eventansvarig
0243-160 80
070-332 69 13
per@nolltva.se

Peter Thelin
Säljare/Ansvarig utgivare
0243-160 80
073-708 06 18
peter@nolltva.se

Omslagsfoto:
Linn Stålberg

Anna Wahlbäck
Skribent/Koordinator
0243-160 80
070-636 73 12
anna@nolltva.se

Malin Blomberg
Säljare
0243-160 80
070-717 88 73
malin@nolltva.se

Ledare

Skribenter/fotografer: Anna Wahlbäck, Patrick Ekblom, Per Andersson, Fredrik B Nilsson, 
Saskia Pantell, Anders Lundquist, Thord Daniel Hedengren, Åsa Rehn, Anna Utterberg, 
James McNair, Henrik Lenngren.

Grafi sk form/Annonsproduktion: Patrick Ekblom, Mediaproducenterna i Dalarna AB
Utgivare: Mediaproducenterna i Dalarna AB
Tryck: MittMedia Print AB
Periodicitet: 11nr/år
Upplaga: 16.000 ex/nr
Distribution: Via tidningsställ i Dalarna
Kontakt: 0243-160 80, Fax 0243-160 39, redaktionen@nolltva.se
Adress: Nolltvå, Kupolen 112, 781 70 Borlänge

Nolltvå ansvarar ej för insänt material och förbehåller sig rätten att redigera. Eftertryck är 
förbjudet utan tillstånd. Citera gärna men ange källan. Tidningen trycks på miljövänligt 
papper.

Tyck gärna till om Nolltvå. Hör av er till redaktionen@nolltva.se 

Redaktionen



Kupolen • Borlänge • 0243-79 37 37 • www.jeansfactory.se

Beach 2007

Selected fashion since 1990

Häradsbygden, Leksand

Måndag-fredag         09.30-18.00
Lördag                    10.00-15.00

ANDRA SORTERING
FABRIKSFÖRSÄLJNING

Öppettider:

Telefon: 0247-44820

Söndag   11.00-15.00

SYNSAM BORLÄNGE · SYNSAM FALUN · SYNSAM MORA 

©
2007 Oakley, Inc.

WHETHER YOU’RE INSIDE OR OUTSIDE,  OAKLEY PRESCRIPTION EYEWEAR AND SUNWEAR HAVE YOU COVERED.
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Att bli brun är inte farligt men att bränna sig gång på gång kan 
vara riskabelt. Lär dig hur du solar säkert så får du en snygg 
bränna som sitter längre dessutom. På apoteket.se kan du 
lägga upp en egen ”solstrategi”. Du knappar helt enkelt fram den 
ultimata vägen, som passar din hud, till solbrännan. På apoteket 
hittar du även schysta produkter till bra priser. Oftast gör man 
det stora felet att smörja för snålt. Det krävs en rejäl näve för hela 
kroppen. Smörj innan du drar till stranden och smörj ofta! På 
Make Up Store hittar du, om du skulle bli lite övertänd i solen, en 
liten pastill som förvandlas till en ansiktsmask om du lägger den 
i ett lugnande och svalkande ansiktsvatten. 

Om man nu inte vill sola så fi nns det alla möjligheter att se 
sommarfräsch ut ändå. På de fl esta butiker med kosmetika fi nns 
det en uppsjö av brun-utan-sol produkter, puder och rouge som 
gör att huden ser riktigt solkysst ut.

Just nu talas det mycket om hur farliga solens strålar är och hur viktigt det är att skydda sig mot dessa. Samtidigt så vill 

man ha en snygg och fräsch sommarbränna. Låt inte alla varningar om farliga strålar stänga in dig. Lär dig bara hur du 

ska smörja in din bleka lekamen så kommer du att slippa brännblåsor och soleksem.

Av: Anna Wahlbäck

Dundersöt necessär, med stor spegel, att ta 
med till stranden, 195kr, Make Up Store.

Guldskimrande puder i gigantiskt format, 
235kr, Make Up Store.

Snyggaste läpparna får du i nyansen Sun, 135kr, Make Up 
Store.

ACO:s superfräscha bodylotion Summer Breeze sålde slut 
på en vecka förra året. I år är den tillbaka men bara under juni 
månad. 59kr på Apoteket.

Solspray gör det enklare! Den här 
från CCS har spf 10 och kostar 
105kr, fi nns på Apoteket.

Solstick, SPF 30, utan parfym och 
konserveringsmedel att smörja på 
de känsligaste ställena, 55kr.

För att brun-utan-sol produkten ska lägga 
sig jämnt så krävs det en scrubbning av 
kroppen. Den här kommer från ACO, 59kr, 
fi nns på Apoteket.



www.curb.se
023-222 31, Myntgatan 4, Falun

Puder

Ny fräsh salong
och butik för din 
kropp &  själ

Här hittar du fina

gåvor till studenten

023 - 636 00
Falu Folkets Hus mitt emot ån

Åsgatan 41    info@bankenfalun.se 
023-711 911    www.bankenfalun.se

Ny uteservering , människor, musik, mat, dryck

DJ´s  onsdag, fredag &  lördag hela sommaren

Sommaren 2007



Harrys Falun
Johan Andersson plåtade 19 maj lite partypeople på ett av Faluns vattenhål. I samarbete med dalafest.nu

Restaurang Älvan Avesta
11 maj kunde man se Melody Club på scen! Fotograf: Kristofer Sundh. I samarbete med dalafest.nu

mingel
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Gävle, Drottninggatan 12, 026-66 44 40
Hofors, Centralgatan 19, 0290-201 18

Falun, Åsgatan 18, 023-240 40

SAMSUNG LE-40R87. Design när den är 
som bäst. Tänk dig en TV som ger dig opti-
mal teknik i kombination med en tilltalande 
design. Med den inbyggda digital-TV motta-
garen behöver du ingen separat box för att 
ta emot marksänd digital-TV. Snyggt bords-
stativ ingår.

40” LCD-TV

SAMSUNG DVD-HR755. Användarvänlig inspelningsbar DVD med 
250 GB hårddisk. HDMI-utgång för bästa bild- och ljudkvalité. Spelar 
in och upp på de flesta förekommande formaten. 

Inspelningsbar DVD med 250 GB hårddisk

GARMIN NÜVI200. Avancerad navigation i ett enkelt utförande.
nüvi 200 kommer förprogrammerad med vägkartografin över Norden.

Navigator

2.595:-

PANASONIC DMC-LS3. En lätthanterad digital-
kamera med 5 megapixel och 3x optisk zoom. 
Optisk bildstabilisator för skakningsfria bilder.

Digitalkamera

999:-

IRIVER T50. MP3-spelare med 1 GB minner, FM-radio. T50 för ger 
dig 52 timmars batteritid på ett enda AA-batteri.

MP3-spelare

749:-

3.995:-

15.995:-
Finns även i 37” för 13.995:-

LG 42PC55. Plasma-tv med innovativ teknik 
förpackad i ett slimmat kabinett. Full HD och 
2 HDMI uttag. PC55 har inbyggd godkänd 
digital tv-mottagare.

42” Plasma-TV med 
inbyggd digital TV- 
mottagare

13.995:-

SAMSUNG VP-D361.Kompakt, behändig och lätthanterlig DV-kamera. 
EasyQ-funktion gör filmandet enklare. Kraftfull zoom, och bildstabili-
sering för skarpare bilder. 2,5” LCD-skärm.

Digital Videokamera

1.995:-

FALUN BORLÄNGE MORA  WWW.JC.SE

MASSOR AV 
SOMMARPLAGG FRÅN 
149:-
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Finkänslig och ruffig, smeksam och tuff. 24-åringen från 
The Latin Kings-hoods söder om Stockholm vill inte vara 
instängd i en enda trång genre, fastkedjad i ett flyktigt 
epitet. Hennes bakgrund och familjehistorik är lika yviga som 
hennes afrolockar och bubbliga leende, med ett sånt där 
outgrundligt dubbelbottnat uttryck som avslöjar att det finns 
mycket mer innanför de pliriga ögonen. Mapei njuter av att 
kommunicera, ser som sin uppgift att knyta ihop människor 
och vill nå ut i världen med det album som hon just nu, till 
största delen med egen kraft, försöker sätta samman. Hon 
beskriver sig själv som en ”sympatiskt spontan drömmare 
med tendenser av lathet och vidskeplighet”. Att se Mapei 
live – beskriver hon själv – är som att se ”Diana Ross on 
acid sitta och fika med Kate Bush som rappar”! 

Mapei vill vara folklig, men tror sig inte kunna hitta en 
tillräckligt stor publik i Sverige för att den ska kunna 
försörja henne. Därför turnerar hon nu med Timbuktu, för 
att inte bara vara en hajpad hiphop-tjej med talang, utan 
för att bli verklig för fler människor. Det är lätt att förbli 
ett namn, någon ”alla” har hört talas om, men som inte 
många vet hur de låter. Mapei försöker förklara att hon inte 
är något mystiskt väsen och ger en bild av hur hon ser på 

sitt läge just nu
– Det finns tyvärr ingen mystisk hemlighet att berätta om, 
säger hon. Lyckligtvis har jag växt upp med all sorts musik i 
en familj med svarta och vita. Svarta som gillar allt från Fela 
Kuti till Tupac och vita som gillar allt från Dylan till America 
till Neil Diamond till Buju Banton. 
Mapei har ett blandat influensbagage och kanske gör det 
henne splittrad…
– Nej, det är mer att jag är sympatisk och vill tillfredställa 
alla känslor jag har haft i kroppen. Hur ska jag förklara?! När 
jag var liten och var kickers såg jag till att kickersgängen 
alltid var bundis med nördgängen för jag kände att jag 
också var nörd. Jag kan relatera till de flesta världarna och 
vill på ett skönt och opretentiöst sätt sammankoppla allt. 
Det har inte med genren att göra. Det har med känslor 
att göra. Jag vill sammankoppla känslan då jag lyssnade 
på Tupac och Biggie när jag var liten och kände mig tuff 
med känslan när jag lyssnade på Sinéad O’Connor och 
var ledsen! 

Att ta del av hennes resonemang är att få smaka på det 
fria flödets flod. Tankarna svischar förbi blixtsnabbt för att 
sedan stanna upp i målande detaljer och naiva iakttagelser. 

Med en amerikansk pappa och en mamma med rötterna i 
Afrika, uppvuxen i en av Sveriges mest ökända förorter, 
har Mapei många förutsättningar att vara streetsmart och 
äkta. Personligheten är uppenbar och folk i hennes närhet 
verkar bli totalt förlorade. Det gällde också ett amerikanskt 
skivbolag som ville förvandla henne till en ”internationellt 
gångbar” R’n’B-artist a’la Beyoncé. Men det föll inte i god 
jord.
– Nä, jag skulle aldrig orka med att leva upp till något 
utseende eller normalitet som oftast finns i den världen. 
Jag är för konstig för det och skulle säkert börja med 
självdestruktiva saker för att leva upp till deras så kallade 
storhet. Jag blir känslig och lättpåverkad när jag inte får 
bestämma själv, säger Mapei. 

Men vilka är då dina ambitioner som artist; vad vill du 
uppnå? 
– Att skapa en värld – community – här i Sverige eller 
någon annanstans i världen som Kristiania. Där ska fler få 
vara kreativa. Speciellt de utstötta! Till exempel så har jag 
kompisar som dansar på shower med mig på ett feminint 
sätt. Sen framför sina killkompisar skulle de aldrig våga göra 
så som de gör med mig. Så vill jag inte att det ska vara… 

Namnet Mapei återkommer allt oftare i de svenska medierna. En old-school-hiphop-lady som har ett jäkla fl ow… 

Hon lyfter fram det sound som LL Cool J, Scholly D, Roxanne Shante och Queen Latifa var med och skapade när 

Mapei knappt var född. Relativt ung alltså, men ändå gammal i gamet med tanke på att hon skrev sina första rhymes 

för drygt tio år sedan. Nolltvå lägger på pickuppen för att få veta mer!

Text: Fredrik B Nilsson
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Hiphop-scenen är ganska urvattnad. Det som är 
nyskapande och kvalitativt i teknik och lyrik kommer oftast 
inte fram ur bruset. För 20 år sedan var genren het och de 
tomma attityderna hade inte tagit över helt. Mapei tycker 
att någonting saknas. 
– För några veckor sedan tog jag Spankrock. De är jävligt 
oortodoxa och nyskapande. Annars är attityden i dag rätt 
homofobisk och jag hatar det. De flesta i min publik lyssnar 
mest på andra musikstilar eller är gamla hiphopare som 
tycker att jag tar tillbaka genren till det konstnärliga. 

Hur gör du för att hitta inspirationen och din egen källa 
till att vara konstnärlig i det du skriver?
– Jag hatar att leva i ”the real world”, det vill säga göra 
praktiska saker. Oftast tar det ett tag att komma in i en 
drömvärld där man först börjar sitta apatisk framför TV:n. 
Sen börjar man pyssla, kanske rita, och sen kollar man på 
nån film och sen rör sig fantasin i cirklar och när man väl 
börjar kan man inte sluta. Sen har man tur om man får resa 
och då kan man låtsas att man är nån annan och leva sig 
in i den karaktären. Fantasi med sin egen verklighet. Att 
kunna uttrycka den känslan är genialt, spinner Mapei loss 
och påminner om en frisläppt 12-tummare.

"Jag vill bli en sån 
där skön blatte i 
reklambranschen 
så jag kan leva på 
låtsas."

I dag kan Mapei inte leva på sin musik. Hon har lånat en 
dator för att skapa och har en egen mikrofon att vokalera i. 
Förutom drömmarna om en musikalisk och kreativ fristad har 
hon andra luddiga visioner. 
– Jag vill göra filmer och fotografera. Jag vill bli en sån där 
skön blatte i reklambranschen så jag kan leva på låtsas. 
Men om jag inte blir det får jag väl leva fattig… Äsch, jag dör 
om 60 år kanske; nu har jag levt i 23 och det går snabbt. 
Eller långsamt. Whatever. 

Vad vill du säga till Peace & Love-arrangörerna för att de 
ska boka dig till årets sprängfyllda festival?
– De måste! Såg du schlagern förra helgen? Folk ser 
för mycket av samma sak i Sverige. De behöver något 
annorlunda! Jag kan flyga också! 
Mapei lever sin dröm just nu och hon närmar sig verkligheten. 
Med eftersvall av OK Computer, Nirvanas Nevermind,
franska syntsoftarna Air och Mfood lämnar hon oss för att 
fortsätta komponera. Snart en Mapei i en hörlur i dig!
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Anfäkta och anamma – nu är båtsäsongen här. Kanske lite nya prylar är på sin plats?
Av: Anna Utterberg

Poppis bland  wakeboardåkare. Tigé 22i har det  mesta 

som wakeboar dåkare kan begära – d irekt och bra styr-

ning, sjy ss t pres tande, den ä r lätt att ta s ig i och ur och

har bra förvaringsmöjligheter.  Du hittar mer info på www.

bunk.nu/bilder/tigi.

SKEPP O´HOJ!

Världens starkaste utombordare – Yamaha F350 
V8, 350 hk. Introduceras i Europa lagom till det 
är dags att dra upp båten. Boring.

Flytande nyckelring – ett måste på sjön. 
Pris 19:- på Clas Ohlson.

Flytväst från Baltic Lifejackets Sweden 
som passar även när du klivit i land.

Framåtseende bottenskanner med vertikal 
och horisontell skanning från Interphase. Bra 
vid navigering i okända vatten eller i knepiga 
naturhamnar. Pris från 16 895:-, mer info på 
www.interphase.se.

GPS inte bara för sjön. Nya Magellan 
Crossover är den första bärbara navige-
ringslösningen för bil, båt och vandring. 
Pris cirka 4 595:-.

Den bärbara kolgrillen Cobb är 
perfekt att ta med sig på båt-
semestern. Lagom till formatet, 
(33x33 cm) och lättplacerad då 
den aldrig blir varm på utsidan. 
Pris inkl. väska 1 395:- 

Snyggaste wakeboarden hittar du på 
Curb i Falun, O´Brien Player.

Psst! Bli inte akterseglad. Missa inte SM i segling, klass 606 som 
Gefl e Segelsällskap arrangerar den 9-12 augusti. Mer info hittar du 
på www.gss.nu



MidnattsTravet
Romme Fredag 27 juli

Martin Stenmarck
Andreas Johnson

Trav • Artister
Tivoli • Marknad
Dans till Shake
7.000 besökare

DalaTravet Romme, Borlänge
V65 & Dagens Dubbel • Öppnar kl 17 • Lopp 1 kl 19.15 • 0243 - 23 95 00
•  www.dalatravet.se • info@dalatravet.se • Entré 200 kronor

30-års-
jubileum30-års-
jubileum

Strandvägen 6, Mora. 0250-150 20, 150 36

Varmt välkomna önskar vi på Lilla Krogen
Moras mysigaste källarmiljö!
Vi gör vardagen till en fest!

www.lillakrogen.se

NÖJEN

ÖPPETTIDER
Mån-Tor: 11.00-22.00  Fredag: 11.00-02.00  Lördag: 12.00-02.00  Söndag: 12.00-20.00

25/5 Livemusik 22-02 Tommy Levin 26/5 Disco
22-02 DJ 1/6 Livemusik 22-02 Jabbe The Band 
2/6 Disco 22-02 DJ 29/6 Livemusik 22-02 The
Late Night Desperados 30/6 Disco 22-02 DJ

Välkommen in och prova vår fräscha vårmeny!

När China House har semesterstängt kommer vi 

att servera vissa rätter kinamat...

BistroStarBar & Kök

AVESTA

27-28 juli 2007

Byz, Björn Rosenström, The Poodles, September m.m.
Från 15 år

25/5
25:an från kl 16.00

med bandet
DE HÄNSYNSFULLA

26/5
Avesta Festival!

BASSHUNTER m.m.
Gratis entré till hotellet

28/8
DANNY

Dubbelnöje 18 år

8/6
25:an från kl 16.00 

med bandet
THE STEREO

2/6
30+ KAYO och

dansbandet EXCESS
18 år i Bistron

BOKA BORD
0226-533 60

www.bistrostar.se
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Välkomna till vår helt nya restaurang

Matpalatset i Kupolen
Öppet alla dagar.

Vi serverar dagens lunch och A´laCarte
Husmanskost, Pasta, Kebab, Sallader, Pizza

och Speciell barnmeny

Succé för nya

Matpalatset



Äntligen är det dags att hänga vid stranden 

eller poolkanten. I år gör du rätt i att 

visa din lekamen i glassiga, glamourösa 

och exklusiva tygstycken. Kolla in detta 

mode och inspireras inför sommarens 

strandraggning.

Foto: Linn Stålberg Koordinator: Anna Wahlbäck Makeup artist: Sara Wiede 

på Make Up Store Modeller: Jennie, Josefi na och Fredrik Stort tack till: Hotell 

Park Inn Gustaf Wasa i Borlänge

Josefi na: Bikini, Lepel, 329kr, fi nns hos Underverket. Halsband, 59kr, 
KappAhl. Fredrik: Shorts, Billabong, 800kr, fi nns hos Curb. Jennie: 
Bikini, Nikita, 750kr, fi nns hos Curb. Halsband, 79kr, KappAhl.



NEDAN. Josefi na: BH, 169kr, och trosa, 129kr, fonns hos Twilfi t. Halsband, 299kr, Gina 

Tricot och armbandet fi nns på Make Up Store. Fredrik: Shorts, Oneill, 699kr, fi nns på 

Jeans Factory. Jennie: Bikini med sten, Gottex, 1598kr, fi nns hos Vienna

OVAN. Jennie: Bikini, Panos Emporio, 699kr, och en storskjorta i siden, 699kr, båda fi nns hos Underverket. 

Silver halsbanden, väskan och snäckarmbanden kommer från KappAhl. Guldarmbandet fi nns hos Make Up 

Store. Fredrik: Shorts, Hurley, 650kr, fi nns hos Curb. Solglasögonen fi nns på KappAhl.



Bikini, 898kr, sarrong/sjal, 498kr, Sunfl air, fi nns hos Vienna. Skor, 380kr, Din Sko. Halsband, 

299kr, och armband, 69kr, fi nns på Gina Tricot. Feta armbandet fi nns på Make Up Store.



Svart bikini, Blend, 199kr, och shorts, Oneill, 499kr, båda fi nns hos 

Jeans Factory. Halsband, 89kr, Gina Tricot.



OVAN. Fredrik: Shorts, Volcom, 850kr, fi nns hos Curb. Jennie: Bikini, 

79kr/del, halsband med orange stenar, 89kr, halsband med ”tand”, 

149kr, Gina Tricot.

NEDAN. Josefi na: Bikini och väska från Billabong, 750kr respektive 650kr, båda fi nns hos Curb. Solglasögon, 129kr, 

Gina Tricot. Armbanden fi nns på KappAhl. Jennie: BH, 199kr, byxa, 149kr, Twilfi t. Halsband, 299kr, armband, hö arm, 

89kr, Gina Tricot. Armband, vä arm, fi nns på Make Up Store. Fredrik: Shorts, Rip Curl, 800kr, fi nns hos Curb.



Baddräkt, 149kr, armband, 119kr och solglasögon, 129kr, fi nns hos Gina Tricot.



Slaggatan 6  Falun  023-100 77

Underverket
Butiken med personlig service 

Kom in och se vårens läckra nyheter!

Öppet: Må-Fre 10-18  Lör 10-14
Borlänge C. 0243-88108 Kvarnsveden 0243-63000 Mora, vid vasaloppsmålet 0250-71818

www.underverket.se

K O N C E P T

Välkommen till Borlänges nyaste butik!

Kläder• Skor • Väskor • Smycken
För honom: Björn Borg, Blend, Frank-Q, Iceman, Pilgrim, Replay, Strobe, Tsubo

För henne: Björn Borg, B.Young, Fransa, Ichi, Isay, PiIgrim, Replay, Simple Wish, Tsubo

0243-23 66 40  Borganäsvägen 30  Borlänge

ny hemsida

www.lager157.com

0243 - 107 66
Sveagatan 24 Borlänge

HELGA
PETTERSSONS DAM

Välkommen till specialaffären i
damunderkläder - med personligservice

Ta 3 betalaför 2
TOPPEN

FÖR
AMNING
fi nns i olika

färger &
modeller.

Finns endast
hos oss.

NYHET!



På gång just nu!

         bolanche .se

Stationsgatan 1   Tel: 0243-80 270  info@bolanche.se
784 33 BORLÄNGE  Fax: 0243-82 274  www.bolanche.se

Vågar du?
Välkommen till dalarnas bästa partybar!

Fredag 25/5 är det äntligen premiär för vår nya restau-
rang mitt i Borlänge centrum. I nyrenoverad och mysig 
lokal, alldeles intill Restaurang Stationsgatan 1, slår vi 
upp portarna för Bakfi ckan take out & dining. 
På menyn kommer du hitta bland annat pizza, bbq-ribs, 
otaliga sorter av fi ngermat och spännande ölsorter. 
Bakfi ckan är mer än bara en restaurang, det är ett ställe 
man möts och umgås på. Hos oss på Bakfi ckan fi nns 
det något som passar alla!

SOMMAR SUCCÉN

Succén återvänder även denna sommar! Varje Onsdag hela 
sommaren på Dalarnas bästa uteservering!

PREMIÄR ONSDAG 6/6!!

gone wild
SKUMPARTY

POOLPARTY
PARTYBAR

STUDENTEN
FRI ENTRÉ FÖR ALLA MED
       STUDENTMÖSSOR
Studentkvällernfi rar man bäst hos oss!
Vi har öppet med nattklubb 22-02 
Fredag 8/6.

HAPPY HOUR
 Lördagar kl 22-23



Åsgatan 11   Tel: 023-794 887  falun@harrys.se
791 71 FALUN  Fax: 023-794 890  harrys.se/falun

Där människor möter människor möter människor möter människor möter människor

ONSDAGAR
241 (Two for One) Varje Onsdag Happy Harry priser i baren!
Ät och drick i trevlig miljö ute eller inne, 3 barer. 
Glöm inte att boka bord!!!
Musikbar med trubadur.

FREDAGAR
After work,  äntligen fredag!
Premiär för Harrys sommar klubb. På fredagar kör vi sommarparty
med sommar hits och goda sommar drinkar i baren.
Vi sänker åldersgränsen till 23 år på fredagar under 
juni, juli och augusti...

Fredag 1/6 Falu kalaset i stan. Festen på Harrys!
LIVE: DA BUZZ Entré 120 :-
Alla betalande får en överraskning värde 60 :-

Fredag 8/6 Sommarklubb och lill lördag. Eftersom Harrys är
abbonerat lördag den 9/6 fl yttas lördagen till fredagen... 

Fredag 15/6 Rootvälta Sveriges svar på Jamaica

LÖRDAGAR
Tips x-tra, puben, nattklubben 20 år, ja hela köret. Ni vet!!!
Nu med trubadur i puben!!!
Lördag 26/5 och 16/6 CLUB PURE med vår hus DJ från New York.

Bara på Harrys!!!

DaBuzz

Fredag 1 Juni

ROOTVÄLTA

Fredag 15 Juni
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Vi var många som jublade när vi fi ck veta att USA:s coolaste rock’n’roll-veteraner, 

Aerosmith, är huvudnamn på årets upplaga av Sweden Rock Festival. Vår 

brittiske korrespondent James McNair har träffat bandets ledarfi gurer Steven 

Tyler och Joe Perry. 

Som Van Halens sångare och bergsklättringsentusaiast en gång 
uttryckte det, fi nns det inget som får en yak över en spricka 
snabbare än Aerosmiths låt Back In The Saddle. Bandets 
sångare Steven Tyler, 59, och leadgitarrist Joe Perry, 56, har 
länge varit bandets mest karismatiska medlemmar. 37 år efter 
att Aerosmith bildades i Sunapee, New Hampshire ser ”The 
Toxic Twins” osannolikt ungdomliga ut. I dag träffar jag dem för 
separata intervjuer på Mandarin Oriental Hotel i Knightsbridge, 
London. Tyler är ett stort leende och har sin läderjacka öppen för 
att blotta en välskulpterad midja. Han är precis som man vill att 
han ska vara. Med cherokeeblod i venerna, de där kindbenen, en 
tendens att ha en hel juvelbutik på sig och suggestivt raljerande. 
Joe Perry är lika vänlig, men mindre översvallande, och hanterar 
mina frågor tyst och eftertänksamt. Jag hade föreställt mig honom 
längre och bredare, men liksom Tyler är han liten och perfekt 
formad, men hans stora huvud och gitarrhänder á la Jimi Hendrix 
gör att han hans uppenbarelse är lätt seriefi gursliknande.

Vid ett tillfälle drar Tyler, ivrig att visa resultatet av en fotoperation, 
av sig sina strumpor och blottar svart nagellack på sina tånaglar. 
Han spenderar också en stor del av intervjun med att sjunga 
exempel när han söker svaren till frågorna. ”Tack gode gud! 
Äntligen en kvinna!” skriker han när en kvinnlig journalist anländer 
för att ta min plats, men han kramar mig likafullt innan jag lämnar 
rummet.

Efter 150 miljoner sålda album och en obestridlig påverkan på 
högklassiga hårdrockakter som Guns N’ Roses och de tidigare 
nämnda Van Halen, är de älskvärda Aerosmith i London för att 
fi ra sin första europaturné på åtta år. Ett ypperligt tillfälle att 
fråga Tyler och Perry om deras brittiska infl uenser, den manliga 
sexualdriften och det nya album de hoppas kunna släppa innan 
året är över...

Steven Tyler
Hur mycket betydde 60-talets ”brittiska invasion” av band för 
dig personligen?
– Jag är ett stort fan av grunden till allt detta. När min familj 
fl yttade till Yonkers i New York, brukade jag gå till en skivaffär 
som jag tror låg på 43:e gatan. De hade massor med vinylskivor 
och där kunde man hitta engelska importplattor. Oh please! Jag 
skaffade ”The Shit”! The Rats och The Hullabaloos, The Pretty 
Things och The Animals. Jag har snackat med Jimmy Page (Led 
Zeppelins gitarrist), så jag vet vad fan som skedde, att britterna 
försökte kopiera amerikansk blues. Jag hade den musik ni grävde 
efter upp till halsen men fattade ändå inte vad som pågick!

Vilka var dina första infl uenser som sångare?
– Jag minns hur jag satte upp en antenn och satte upp den i ett 
träd 1956. På så sätt kunde jag höra country & westerngrejor från 
Fort Wayne, Indiana. Den första musik jag lyssnade ordentligt på 
var The Everly Brothers. Det är därifrån min känsla för stämmor 
kommer. De intervallen, femmor, gav mig mina första sexuella 
känslor, tro det eller ej. Jag kände det här nere (grabbar tag i 
sitt skrev). Det lät så sött (sjunger några rader ur Everly Brothers 
Wake Up Little Susie). Den låten påminner mig om min första 
fl ickvän. Sedan hamnade jag på saker som All Day And All Of 
The Night av The Kinks. Det riffet kommer aldrig att överträffas!

Text: James McNair Översättning: Anders Lundquist Bild: LD Communications och Sony BMG

Åh, jag vet inte. Aerosmith har skrivit några riff som kan 
konkurrera...
– (Leende) tycker du det? Kanske har vi ett par som når upp 
till det. Nästan.

Jag hörde att Noel Gallagher i Oasis gav dig en stor kram när ni 
stötte ihop på Brit Awards härom månaden.
– Det gjorde han. Jag låter kanske som en fåntratt, men jag blev 
väldigt rörd av den respekt som jag möttes av där. På 80-talet 
trodde jag Aerosmith var förlorade men backstage på The Brits 
pratade alla med mig som om jag var ”The Man”. Det var jävligt 
gulligt, Oasis rockar. Jag är inte en av alla som säger ”Den där 
Liam är så jävla arg hela tiden, fuck him!”. Liam är vad han är 
och Oasis är vad de är. Vissa av deras låtar suger, men det gör 
vissa låtar med Aerosmith också, eller hur? Dude Looks Like A 
Lady, kom och hjälp mig!

Jag gillar den.
– Du har min tillåtelse! Själv föredrar jag Pink. Hursomhelst, 
jag träffade Liam på den där festen och vi hade skitkul när vi 
snackade om The Beatles och Rolling Stones. Jag berättade 
för honom att jag fi ck chansen att ta på mig John Lennons jacka 
häromkvällen. Var? Nere i varvet på Hard Rock Café i London. 
Det var den jacka han bar på Madison Square Gardens 1974, 
du vet den med en stjärna på. Det var fantastiskt. Jag går loss 
på sån skit.

Berätta lite om er nästa platta.
– Vi skriver på den just nu och vi har fått ner en del bra saker. 
Jag skrev precis en bra låt med Marty Frederiksen och vår 
keyboardkille, Russ Irwin. Jag tror det är en singel, men vi 
behöver några till av den sorten. Det här kommer att bli vårt 
sista album med Sony och vi vill sluta med en smäll. Sedona 
Sunrise på den förra plattan – den var vacker. (Sjunger ”she 
was a city girl, caught up in her city ways”). Vi skrev den väldigt 
snabbt och de snabba är alltid bra. (Sjunger: ”The ain’t no 
breeze to cool the heat of love”). Jag älskar den raden. Jag vet 
inte var jag fi ck den från. Jag kan ha hört den i någon annans 
poem, men vem bryr sig?

Du har alltid gillat att sjunga dubbeltydiga – ibland till och med 
entydiga – låtar, från Big Ten Inch Record till Pink...
– Du menar ”I’ll show you how to fax in the mailroom, honey” 
(från Love In A Elevator), såna grejor? Jag älskar det. När jag 
var 18 brukade jag gå till klubbar och banden brukade alltid 
sjunga saker som (börjar trumma på knäna) ”Lollipop! Come 
and lick it one time!” Eller ”I’m gonna hang my balls on your 
Christmas tree/I’ve got the fi nest balls that you ever did see”. 
Nuförtiden är texterna bara ”pussy” och ”fuck you up the ass 
motherfucker”. Jag menar, så vadå? Var är humorn? När vi 
började var man tvungen att antyda, man måste hitta ett sätt att 
komma undan med det.

En sak som är karakteristisk för dig som sångare är din 
förmåga till scat (ordlös, jazzig sångstil) och swing. Är det 
din bakgrund som trummis som kommer ut där, tror du?
– Jag tror det (börjar scatsjunga versen på Rag Doll). Hur bra 
jag är på trummor? Well, vi spelade en show på Hawaii nyligen 
och jag satt vid trummorna under soundcheck medan Joe 
spelade Walk This Way, och jag började spela låtens hiphop-

ROCKENS ÖVERLEVARE
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komp. Jag kan inte spela som Joey Kramer, (Aerosmiths trummis) 
rakt igenom en låt och hålla tempot perfekt, men jag är en bra 
trummis. Jag spelade i åtta år och jag var en sjungande trummis. 
Det är skillnaden. Joey sjunger inte. Jag brukade trumma medan 
jag sjöng ”Hey, you’ve got to hide your love away!”

Du har också behållit ditt vokala omfång och din kraft som 
sångare och sjunger fortfarande de högsta tonerna i Dream
On trots din halsoperation förra året, Är det en fråga om 
stolthet för dig?
– Intressant nog kan jag fortfarande sjunga så utan problem 
(demonstrerar falsettskrik på toppen av sin förmåga). Jag har 
fi nslipat det till perfektion. Jag kan träffa det stället hela dagen. 
Men DETTA, å andra sidan, (sjunger ett kraftigt ”Oh Yeah” från 
diafragman så bordet skakar) kräver lite arbete. Jag sätter stor 
stolthet i att inte fega ur på de största tonerna. När jag gick på 
heroin hade jag en grövre röst och jag nådde inte de högsta 
tonerna, men nu är jag förstås ren och dricker heller inte.

Så det handlar om att ta hand om sig själv?
– Just det. För när jag ser på Joe på scenen, ser jag en person 
som fortfarande ser bra ut. Och jag försöker göra detsamma, 
för jag är en ”egomaniac”. Jag ser på andra artister som blivit 
oformliga, feta eller fl intskalliga och de ser ut som skuggor av 
den Adonis de en gång var. Vissa går helt enkelt vidare och det 
är deras rätt att göra det, men jag undrar alltid vad fasen som 
hände. Det är inte bara jag som säger så,. Vi skulle kunna gå ut 
på gatan och få folk att nämna namn. Alla har en hjälte som de 
sett balla ur, eller hur?
Det är därför folk fortfarande älskar dig och Joe. Vi vill att våra 
rockstjärnor ska se ut som rockstjärnor.
– Ha ha, tror du det? Det är inte raketvetenskap! Jag ser mig 
omkring på de här snubbarna som var så snygga för tio år sedan 
och tänker ”vart tog ni vägen!”. Jag är inte ute efter att de ska 
bära peruk, men de har förlorat sin... jag vet inte vad. Tycker du 
jag ser grym ut, kolla in Joe! Han gillar att skulptera sin kropp så 
han ser ut son en av sina hästar.

I takt med att vi blir äldre minskar vår sexdrift oundvikligen. 
Är det en välsignelse eller en förbannelse?
– Ungdom är vackert, man. Det finns inget bra i nedsatt 
sexualdrift, även om det gör dig fri att göra andra saker. Varje 
man som säger något annat är en lögnare. Livet handlar inte 
om hobbies och att bygga flaskskepp. Jag menar, tala om 
att ersätta en sak med en annan! Sex är ingen synd, det är 
en gåva som Gud gav oss. Det är en vacker, varm känsla att 
älska med en kvinna, en man, eller för en kvinna att älska 
med en annan, eller att vara älskad av vem som helst. Det 
är livet.

Men när du är 17 kan du knappt starta dagen utan att ha 
tagit hand om din drift först.
– Ja, det är sant. Men oavsett ålder bör man försöka älska 
en gång i veckan, inte nödvändigtvis genom samlag. Det 
hjälper en ta sig igenom dagens slit, för mycket i den här 
världen är inte verkligt för dig och mig. Allt det där med att 
arbeta och tjäna pengar – det är inte det verkliga livet. Vi får 
inte ens chansen att uppleva livet för att vi blir tillsagda vad 
vi ska göra.

Vad är himlen på jorden för dig?
– Har du åkt till Hawaii? Det existerar ingen Lustgård, men 
det kommer ganska nära. Man vaknar, solen är uppe, gräset 
är grönt. Det finns papayor i trädet som väntar på att du ska 
plocka dem till frukost.

Joe sa en gång till mig att Aerosmith är den sämsta 
tänkbara reklamen mot drogmissbruk, för folk ser på 
dig och Joe och tänker ”okej, de hade skitkul och kom 
undan med det, så varför ska inte jag?”
– Det är ett sätt att se på saken. Jag menar, vad är det för 
dumt med festande? Men man ska inte köra berusad. Och 
man ska inte bli full och slå sin fru. När man är rockstjärna 
är alla dörrar öppna och man kan hamna i det för mycket, för 
ofta. Jag minns fem minuter innan jag var rockstjärna, när 
jag åkte på stryk, blev spottad på och blev kallad ”nigger 
lips”. Sedan kom genombrottet och plötsligt var det ”vill du 
ha lite gratiskläder?”. Givetvis tog jag för mycket droger. 

Jag spenderade en hel vecka på ett hotellrum med Roger 
Taylor från Queen och han var inte den ende. Vi besökte 
alla överdrifternas palats men jag fann det nödvändigt att 
stanna där längre än de flesta. Sedan föll jag och förlorade 
allt. Men jag är halvitalienare, så min gammaldags skam kom 
ikapp och jag var tvungen att hamna på rehab. Den ända 
vägen ut är igenom.

James Brown och Arthur Lee (Love) har just försvunnit 
och det har inte kommit ett nytt, verkligt storartat 
rock’n’rollband sedan Guns N’ Roses. Har du en känsla 
av att det gamla gardet håller på att lämna oss? 
– Ja, det har jag. Och jag känner mig oerhört sorgsen över 
det. Jag vill inte låta som en gamling som klagar över hur 
saker aldrig mer kommer att bli som de var, men jag känner 
inte den där gnistan från unga band att åka ut och spela på 
klubbar längre. Något håller på att dö och jag hoppas nån 
yngling kan fånga det innan det försvinner.

Är din farfar Giovannis cello kvar i familjens ägo?
– Det är den. Min kusin Laura har den någonstans. Jag tror 
inte det är en Stradivarius eller något sådant, men den är 
rätt bra. Giovanni och hans bröder spelade under namnet 
Tallerico Brothers. De var musiker, precis som Aerosmith. De 
kom till USA 1921, bildades i New York, tog tåget till Ohio 
och spelade på hotell. Jag har sett deras konsertprogram. 
Det var cello, piano och viola.

Joe har gjort några soloalbum. Kan du se dig själv följa 
hans exempel?
– Tveklöst! Du kommer att se en soloplatta med Steven 
Tyler inom två år. Joe tar varje chans han får att göra något. 
Inför hans senaste soloalbum sa jag ”kommer du att låta mig 
sjunga på den?” och han sa ”nej, den är ett kärleksbrev till 
min fru”. Jag har en skitbra låt, Oxygen, som jag spelat upp 
för resten av bandet inför våra två senaste album, men de 
ser alltid ut så här (himlar med ögonen). OK, inga problem. 
Den kommer att vara med på min platta.

Joe Perry
Trots ditt tidigare vidlyftiga leverne ser du väldigt bra ut för 
din ålder. Vad är din hemlighet?
– Bra gener. Plus att vi slutade med droger och alkohol i tid, 
innan de gjorde stor skada. Det fanns i period på 80-talet då 
jag tränade mycket och det hjälpte till att hålla mig nykter. Jag 
dricker inte alls nuförtiden, men jag röker cigarr ibland. Jag har 
alltid ätit bra – jag var inne på hälsomat redan på 70-talet, för 
jag tänkte att om jag skulle ”fuck myself up” på natten borde 
jag stoppa i min kropp något bra dagtid. När jag slutade med 
droger lärde jag mycket om näringsintag, men nyckeln är 
måttfullhet. Jag äter exakt det jag vill äta, men inte så mycket.

Vad kan du berätta om nästa album?
– De nya låtarna som var med på vårt senaste Best of-album; 
(Devil’s Got A New Disguise och Sedona Sunrise) skulle 
egentligen ha ingått på det nya studioalbumet, men nu vet 
jag inte. Vi är klara med en del andra låtar. Men vi var tvungna 
att ta en paus för Steven blev sjuk och gick igenom en 
halsoperation och en fotoperation. Precis när han höll på att 
bli bättre kom Tom in och sa ”killar, jag har fått strupcancer. 
Jag kommer bara att kunna vara i studion en dag i veckan”. 
Så vi tappade en del fart. Förhoppningsvis kommer den nya 
plattan att ha samma energi som Honkin’ On Bobo. Det är 
vad 35 års spelande gör för dig och det är vad vi siktar på 
den här gången också.

Steven och du är så sammanlänkade och har gått igenom 
så mycket tillsammans. Hur undviker ni att tröttna på 
varandra?
– Genom att inse det faktum att var och en har något som den 
andra saknar. Vi bråkar – och gör det ordentligt – men det är 
OK. Det finns tillfällen då jag vet att jag inte kommer att kunna 
ändra Stevens uppfattning om något och bara släpper det. 
Och vice versa. Men man ska inte underskatta hur viktiga de 
andra i bandet är. Att ha behållit originalsättningen så länge 
är ovanligt i dessa tider. När Steven och jag inte är på turné 

händer det att vi inte talar med varandra på månader. Efter 
den förra turnén hade vi kanske tre telefonsamtal. Man håller 
avståndet: ger varandra utrymme som två lejon i en bur. Man 
kanske inte talas vid på två månader, men när man väl gör 
det är det som om det var i går.

Producenten Rick Rubin har haft en lysande karriär och 
har hjälpt artister som Johnny Cash och Neil Diamond 
att ”återuppfinna sig själva”. När det gäller Aerosmiths 
återfödelse på 80-talet, hur viktigt var hans förslag att 
ni skulle göra en nyinspelning av Walk This Way med 
Run DMC?
– Det var en briljant idé. Rick är inte en sån där ”ge mig 
en gitarr, gör ett nytt pålägg”-producent. Han är en del 
producent, en del A&R-person. Det var hans styrka och 
han kände energin hos oss och hos Run DMC och lyfte 
telefonluren.

Hade ni några reservationer när det kom till att jobba 
med en hiphop-grupp?
– Nej, det var ”Visst, skicka flygbiljetten!”. jag tycker hip-hop 
är en tydlig arvtagare till bluesen. Hip-hop är ”basic”, det är 

"Nuförtiden är texterna bara "pussy” och 
"fuck you up the ass motherfucker".
Jag menar, så vadå? Var är humorn?"
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dansant, det är poesi, det handlar om verkliga livet och det 
kommer från gatan. Jag talade med en musikforskare och 
han sa ”jag ser inte alls den kopplingen, jag tycker att hip-
hop kommer från afrikansk ”ska”. Men för mina öron rör sig 
rappare på samma gathörn som Robert Johnson. 

Skulle du vara intresserad av att jobba med någon 
samtida hiphop-artist? Många tycker att crossovergrejen 
rock/rap inte utforskats tillräckligt.
– Jag skulle inte utesluta det. När du lyssnar på Walk This 
Way är den musikaliskt mycket mer rå och rudimentär än det 
som görs i dag, så kanske vore det kul att utforska samtida 
hiphop.

Hade den 21-årige Joe Perrys gitarrspel några kvaliteter 
som ditt spel i dag saknar?
– (Skratt) jag vet inte. Det är intressant. Då försökte jag spela 
lite mer originellt. Jag tror jag missade en hel del grunder och 
sedan gick jag tillbaka och lärde mig dem. Salvador Dali – inte 
för att jag skulle jämföra mig med ett geni som han: om du ser 
på hans abstrakta, surrealistiska målningar så är de fräscha och 
galna. Men om du åker till muséet i Figureres i Spanien och kollar 

i hans tidiga sketchbok så ser man att han gick den hårda vägen. 
Han kunde rita en perfekt cirkel på fri hand. Han kunde måla träd. 
Så det lärde mig hur viktigt det är att bemästra grunderna. 

Kanske sker en utväxling för äldre hårdrockgitarrister: Vid 21 har 
du allt testosteron i ditt spel, vilket är kanon, men efter 35 års 
spelande i ett band får du något annat.
– Sant, men det fi nns tillfällen nuförtiden då jag spelar med mycket 
mer fuck off-energi än jag gjorde när vi slog igenom. Under de 
tidiga åren var jag ibland så borta att jag spelade uselt.

Vad har du för intressen utanför musik?
– Jag läser mycket. Just nu läser jag en seriehistoriska romaner av 
Patrick O’Brian, han som skrev Master And Commander. Jag läser 
allt, klassikerna också, saker av Tom Clancy. Ibland håller jag på 
med två eller tre böcker samtidigt. När vi avslutat den förra turnén 
lyssnade jag inte på någon musik alls, bortsett från det som ljöd 
från min söners band från källaren. Det var nog utbildning för mig: 
fräschören och entusiasmen. Min yngre son har ett Rage Against 
The Machine-coverband och han spelar alla Tom Morellos grejor 
not för not. Det är helt knäckande! Ett tag hade han inget intresse 
av att skriva eget material men nu börjar han slå sig lös.

Och det låter bra?
– Ja, det är han och hans bror – varannan dag kommer det 
ut en ny låt. Jag sitter i sängen med min fru och försöker läsa 
medan de vräker på en trappa ner. Men jag säger aldrig åt dem 
att sänka volymen. De får spela hur högt de vill. Jag hör de 
här riffen och tänker ”där är ett till som jag inte kommer att 
skriva”. Ibland känns det så: det fi nns bara ett begränsat antal 
riff därute och mina söner avverkar dem!

Vad skulle du ha gjort med ditt liv om du inte blivit 
rockstjärna?
– Något som har med havet att göra, tror jag. Jag har alltid 
velat bli en marinbiolog eller excentrisk oceanograf som Steve 
Zissou. Då och då får jag chansen att djuphavsdyka och jag 
älskar det. Förra sommaren började jag segla. Jag tror jag skulle 
bli lycklig om jag gjorde det när jag blir äldre.

Till sist: om NASA ville ha två Aerosmith-låtar för att skicka 
till Mars som exempel på den mest högkvalitativa hårdrock 
jorden producerat, vilka låtar skulle du rösta på?
– Walk This Way, för att den har lite funk i sig – det är inte rak 
rock. Kanske Dream On också. Jag har alltid älskat texten.



Stefan Holm, Höjdhopp
– Det blir ännu en sommar av tävlande. Premiären är inbokad 
till Kil den 10 juni och avslutningen, ett femtontal tävlingar 
senare, kan bli så sent som 3 oktober i Daegu - det viktigaste 
är dock självklart VM i Osaka i slutet av augusti. Tiden mellan 
tävlingarna kommer till största delen att tillbringas hemma i 
Karlstad och med träning i Kil - så allt blir precis som vanligt,men 
förhoppningsvis på lite högre höjder än tidigare...

Carin Koch, Golf
– Jag tillbringar sommaren 
på tävlingar och de lediga 
veckorna hemma i Sverige.  Vi 
har ett sommarhus på Orust 
på västkusten.  Dit åker jag, 
min man och våra två söner 
och bara njuter!

Jonas Björkman, Tennis
– Min sommar tillbringar jag på tennisbanan. Vi har tävlingar 
året runt och riktig semester utan träning blir det inte förrän i 
december, när säsongen är slut. Efter vår tävling i Båstad 
kommer jag inte att spela någon turnering på 2-3 veckor utan 
kommer att kombinera träning med att försöka träffa släkt och 
vänner i Sverige och bara njuta av att vara tillsammans. Det är 
dåligt med traditioner med tanke på att vi ses mitt i spelveckan i 
Båstad men vi brukar ha Björkman Open i golf direkt efter tennis 
tävlingen som det är stor prestige i att vinna. 
Som liten växte man upp med att spela i Båstad och sedan 
titta på Swedish Open. Nu är man där och spelar själv 
och man är väldigt stolt som 
svensk hur bra tävlingen 
skötts. PR Event, Erik 
Påhlsson de med Båstad 
kommun har gjort ett enormt 
jobb och vi har numera en 
av dom bästa tävlingarna på 
tennis touren med en härlig 
svensk sommar atmosfär.
De andra två veckorna blir 
det som sagt tillbaka på 
tennisbanan och gymmet 
för att förbereda mig inför 
nästa tävling i Montreal.

Josefi n Lillhage, Simning
– I maj åker jag på höghöjdsläger, och så tävlar vi direkt efter det 
i början på juni. Tillbaka i Sverige 10 juni. Sen tränar jag på i en 
vecka och åker och tävlar igen. Sedan blir det lite ledigt i cirka 
10 dagar över midsommar och så. Åker nog ner till västkusten 
och fi rar med barndomskompisar och familjen. Sedan åter till 
Stockholm med träning fram tills vi har SM som går sista veckan 
i juli. Om det blir tjatigt med all träning? Nej, simningen är mitt 
jobb så det är bara kul att köra på. Vi är ju lediga lite så det 
räcker. Min passion är ju simning så det är ju bara en fördel för 
mig att jag får ha hobby och jobb i ett.

Ida-Theres Karlsson, Brottning
– Jag har inte så länge jag minns haft varken sommmarlov eller 
semester. På grund av brottningen får jag en vecka semester 
våren och två veckor på hösten, fast då har jag skola så det 
är egentligen inte heller någon semester. I sommar kommer det 
att bli en hel del träningsläger både i Sverige och utomlands. 
Som tur är kommer vi att ha ett träningsläger i Melbystrand 
och då hinner jag njuta av sommaren. Vi har ett hus i 
Melbystrand så får jag någon ledighet så kommer att tillbringa 
den där. Jag hoppas kunna åka upp en helg till Boden och 
hälsa på familjen. Sedan kommer jag även att jobba lite med 
hockeyskolan i Tyringe som fystränare. Så ser min sommar ut...

Jonas Colting, Triathlon
– Hela min tillvaro bygger på fritid och ena sidan och sommar 
å den andra. Eftersom jag är så otroligt lyckligt lottad att jag får 
ägna min tillvaro åt att simma, cykla och springa så är mitt liv lite 
av en endless summer. Jag har alltid tyckt att jag får ju betalt för 
det som andra betalar för och gör på sin semster; åker till sjyssta 
resmål och aktiverar sig! Mitt främsta mål i år är VM i triathlon i 
Frankrike i mitten av juli så naturligtvis så blir det en tämligen 

OCH VAD GÖR NI I SOMMAR?
På vintertid fl änger de runt i pisterna, på bergen, i spåren och i rinkarna. Men vad gör våra sportstjärnor när spösnön försvunnit

och Celsius mätare knäcker det blåa 25-strecket?

Text: Henrik Lenngren

enahanda första hälft av sommaren med träning företrädesvis 
i Borås som är en fantastisk sommarstad som triathlet med 
vidunderliga vyer och en varierande terräng. Jag kommer att ha 
två camps i cykel och triathlon under försommaren som utgår 
härifrån. Jag kommer att semestra en vecka i Frankrike där fokus 
ligger på kombinationen rödvin, cykel i berg, goda ostar, sena 
varma kvällar och en glimt av Touren. Sedan är det tillbaka in i 
malströmmen av återkommande träningspass, tävlingar i när och 
fjärran, föreläsande, bokturné och en hel del espressodrickande 
i kontemplativt tillstånd! And the beat goes on...

Lotta Schelin, Fotboll
 – Jag ska försöka att utnyttja den en och en halv vecka ledigt 
vi får så gott det går. Bara vara hemma i Sverige och njuta av, 
förhoppningsvis, fi nt väder. Mina föräldrar har sommarställe ute 
på Tjörn, så där kommer den mesta tid tillbringas. Resten av 
sommaren kommer att bli mycket fotboll och förberedelser inför 
äventyret i Kina. Vi har en allsvenska som ska spelas fram till VM 
uppehållet. Fullt ös. Min semester blir i november, Brasilien…

Richard Göransson, Racing
– För mig innebär sommaren tävling och åter tävling. I början 
av sommaren tävlar jag 7 helger i rad! Jag var ledig och 
ladda under veckorna och tävla på helgen. Som tur är fi nns 
ett tävlingsuppehåll inplanerat i slutet av juli och början av 
augusti. Då blir det att åka jetski och fi xa med mitt nybyggda 
hus! Huset fl yttar vi in i till sommaren. Det ligger i utkanten av 
Örebro med 300 meter ner till sjön Hjälmaren. För mig som 
älskar att vara på vattnet och åka båt, fi ska, wakeboard, jetski 
kan det inte bli bättre. Som en dröm som nu går i uppfyllelse. 
För mig är det viktigt att kunna bo och leva bra och ha nära 
till saker jag tycker om att göra när jag inte tävlar. Nu kan jag 
”rymma” till sjön och hitta harmoni och ladda upp på ett sätt 
som tillfredställer mig.
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KONSTEN OM KONST

koll på new york

Likasom skådespelare och musiker så kryllar New York av 
konstnärer i all dess olika former.
Men är det verkligen lättare att lyckas som konstnär i New York 
med all konkurrens eller…?

Det må vara dyrt att studera i USA men konstnärer i NYC 
har turen på sin sida. Här finns The Art Students Leauge 
en av världens bästa konstskolor, skapad av konstnärer för 
konstnärer redan 1875. Denna skola var då och är fortfarande 
sedd som en form av rebell eftersom den använder sig av 
”Ateliér-Systemet”. I stället för att följa ett akademiskt 
utbildningssystem. Eleven väljer vilken lärare som han/hon vill 
vara “lärljunge” till fast i gruppform. Betalningen är otroligt 
billig och görs per månad, vilket underlättar när man inte 
behöver komma upp med en stor summa pengar på en och 
samma gång. De flesta av studenterna kommer från andra 
länder enbart för att studera på ASL. Eftersom det inte är en 
akademisk skola så är alla där för att de VILL vara där, vilket 
skapar en fantastiskt inspirerande miljö för hela skolan.

Vill man spendera lite mer 
pengar eller kanske behöver 
ett diplom/betyg så fi nns det 
skolor såsom National Academy 
of Design etablerad 1825, som 
egentligen är den skola som 
ASL rebellerade emot och växte 
ut ur. School of Visual Arts, Pratt 

Institute och Fashion Institute 
of Technology är några andra högt rankade konstskolor. Något 
väldigt populärt bland konststuderande är att gå till museum och 
sketcha av skulpturer eller måla av gamla mästerverk. Detta görs 
oftast på The MET, (The Metropolitan Museum of Art) världens 
nästa största konstmuseum, Det ligger på 5:e Avenyns ”Museum 
Mile” med andra stora etablerade museum och konstsamlingar 
såsom The Guggenheim, The Whitney, The Jewish Museum och 
The Frick Collection m.fl .
Under 5:e Avenyn fi nns det en tunnel som en gång i tiden var ett 
vattenpassage men nu används till att förvara resten av The MET:
s konst, eftersom det som hänger på väggarna i det gigantiska 
museet enbart är en fraktion av vad som fi nns i deras samling. 
Tunneln under marken är nästan en kilometer lång med all denna 
extra konst.

Det viktigaste av allt som konstnär är nog att omge sig av en 
konstnärlig miljö. Många dras till de områden som bebos av 
konstnärer, och det fi nns en klar trend där konstnärerna fl yttar 

in till billiga områden så att de 
kan ha råd med utrymme för 
att skapa. För när det väl blivit 
ett ”konstområde” så kommer 
konsthandlarna efter och startar 
gallerier vilket ger området en 
”trendstämpel” och till följd av 
detta så höjs värdet av området 
och hyrorna och till slut har inte 
konstnärerna råd att bo kvar 
och fl yttar vidare till nästa billiga 
område tills samma procedur 

upprepas än en gång. Allt detta har man sett hänt med Union 
Square, Greenwich Village, Soho, West Village, East Village, 
Chelsea och nu senast med Williamsburg. För genom tiderna så 
har ju alltid musiker, konstnärer, poeter och anda kreativa hållit 
ihop och inspirerats av varandra.

Peace Out!

/Saskia Pantell

THE ARK, THE DOITS, THE PLAN and THE DALATRAFIK
Vi kör hem dig efter Peace & Love 28 –30 juni. På festivalområdet, på fes-

tivalbussarna eller hos vår kund service kan du köpa Dalatrafiks nattbiljetter

för 50 kronor styck. Våra bussar avgår från Maximtorget klockan 02.30. 

I år måste du alltså ha en särskild nattbiljett för hemresan. Inga andra kort

eller biljetter gäller på festival bussarna. Vid resor till och från festivalen på

dagtid är det som vanligt vår ordinarie taxa som gäller.
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SPELDATUM

Ons 23/5 kl 19.00 

Sön 27/5 kl 16.00 

Ons 30/5 kl 19.00 

Tors 31 /5 kl 19.00

Lör 2/6 kl 16.00

Sön 3/6 kl 16.00

Tis 5/6 kl 19.00

Tors 7/6 kl 19.00

Lör 9/6 kl 16.00

Sön 10/6 kl 16.00

Ons 13/6 kl 19.00

Tors 14/6 kl 19.00

Lör 16/6 kl 16.00

Sön 17/6 kl 16.00

Tis 19/6 kl 19.00

Ons 20/6 kl 19.00
www.teatergazbazz.nu

Rommehedslägret, Borlänge

FÖRKÖP

Borlänge & Co tel 0243-25 74 90

samt övriga biljettsäljande 

turistbyråer i Dalarna.

i samarbetet med:

© EGMONT 2007

Tre dagar med...

Succén tillbaka!

Nu är den här!

Har du inte fått den?

Kampanjpriser 
på alla fönster!

20% rabatt på uterum!

99:-
2.189:-

49:-

2.795:-
Några smakprov 

får du här!
1.990:-

Vi flaggar för 
den svenska sommaren!

Köp den eller vinn den! 

Sommarfika
Kom in till vårt mysiga café och njut av 

hembakad ruta & en smarrig kaffe

Öppet:
må-tor  8.30-18.00

fre  8.00-18.00
lör  11.00-16.00

Adress: Slaggatan 17 Falun    
Tel: 023-24 000

www.cafevi3.se



Lilla Krogen Mora
3 mars. Fotograf var Jonathan Lindberg. I samarbete med dalafest.nu

Club Etage Falun
19 maj togs dessa foton av Johan Andersson. I samarbete med dalafest.nu

mingel
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Angélique Kidjo
Djin Djin

Hon har en viss plats i min själ 
denna svängiga musikdrottning 
från Benin och därefter uppvuxen 
i Frankrike. Hon närmar sig 50-
årsstrecket men hennes musik är 
ung och gör lyssnaren pigg i benen 
oavsett tillstånd. Mitt första möte 
med henne var i början av 90-talet 
då Mats Nileskär spelade låtar 
från hennes andra album Logozo.
Den djupa grundstämman med de 
plötsliga övertonerna och speciella 
sångsätt som kallas zilin utmärker 
hennes musik; och den fångade mig. 
I samma veva kom grafi kprogrammet 
Page Maker. Jag använde det för att 
fejka en intervju med Kidjo där jag 
layoutade och fi xade till det hela i 
syfte att söka jobb… Jag kallades 
på intervju på ett musikförlag i 
Stockholm… Att jag inte hade träffat 
henne och att svaren var uppdiktade 
var ”en krydda” i min ansökan, sa 
de. På Stockholm Jazz Festival för 
två år sedan träffade jag henne 
på riktigt. Min uppgift var att lotsa 
henne till skivsigneringstältet och 
ta hand om henne där under de 20 
minuter hon skulle möta publiken. 
Mötet tog en och en halv timme och 
det slutade med en spontanfest där 
Kidjo – och lilla jag – dansade loss 
på ett podium framför de jublande 
fansen. Nya plattan bjuder på 
typiska Kidjo-toner. Skillnaderna 
från debutalbumet 1990 är få. Den 
håller dock samman mer av de 
tydliga melodierna än av soundet i 
sig, som mer fungerar som en matta. 
Dessutom gästas plattan av bland 
andra Alicia Keys, Santana, Joss 
Stone och Peter Gabriel; något som 
ger extra tyngd. Undertecknad kan 
rekommendera den inför sommarens 
alla upptåg. Men ärligt talat är det 
inget mästerverk musikaliskt sett.

Musikaliska infl uenser som 
Angélique Kidjo lånar friskt från:
Afropop, zouk, kongolesisk rumba, 
jazz, gospel, latinsk musik…

Fredrik B Nilsson

Jonatha Brooke
Careful What You Wish For

Jonatha Brooke har länge varit av 
de mest underskattade artisterna i 
gränslandet mellan rock och singer/
songwriter. Alla hennes album från 
10 cent Wings (1997) till Back In 
The Circus (2004) är hörvärda. 
Undertecknad intervjuade henne 
förra sommaren och fi ck indikationer 
om att detta skulle bli hennes 
”defi nitiva album”. Och visst är det 
bra: gedigen och fullvuxen musik 
som växlar mellan sparsmakade 
arrangemang, elgitarrer med bett 
och snyggt insprängda inslag av 
progressive rock (inte minst i det 
dramatiska titelspåret). Allt detta 
till textmässigt tuffa ifrågasättanden 
av branschen, risiga förhållanden, 
uppblåsthet och andra mänskliga 
och världsliga tillkortakommanden. 
Jonatha Brooke tycks ha hämtat en 
del inspiration från Kevin Gilbert, 
som hon en gång sjöng en duett 
med. Framför allt cynismen känns 
igen. Tyvärr saknar hon hans 
förmåga att balansera det med 
värme, vilket gör att texterna ibland 
blir bittra. Och där exempelvis 
Aimee Mann har en naturlighet dras 
Brooke med en del vokala manér. 
Hon är fortfarande intressantare 
än 87 procent av alla amerikanska 
soloartister jag kommit i kontakt 
med. Däremot har jag börjat tro 
att hon kanske aldrig kommer att 
göra den där defi nitiva plattan. Som 
kollega Fredrik B Nilsson sa: hon 
är bra på det hon gör – men det är 
ganska begränsat.

Om du gillar Jonatha Brooke bör du 
också kunna uppskatta:
Joan Osborne - One Of Us
Shawn Colvin - A Few Small
Repairs

Anders Lundqvist

Anekdoten
A Time of Day

Glada Dalarnas bidrag till världens 
progressiva musikscen. Anekdoten 
har funnits på platta sedan 1993. 
Först några samlingar – bland annat 
från Progfest 1994 i Los Angeles 
– men därefter på egna fullängdare, 
varav den förra, Gravity, kom ut 
2003. Nya albumet kommer ut den 
tid på dagen som den bör komma 
ut. Det fi nns en svag, men ändå 
tydlig, tendens på att musik med 
symfoniska inslag uppskattas av fl er 
än trötta, inrökta, whiskeyindränkta 
nördar på samhällets bakgård. Det 
som tidigare kallades Konstrock 
kom att bli Konstig rock för alla 
treackordshoror som fastnade i 
punkens simpla uttryck. Där de 
symfoniska banden brydde sig om 
former som liknade orkestrarnas och 
vävde in nya ljudkällor och en del 
klassiska harmonier var det många 
som tappade taget. För svårt? 
Kanske. Nya trender som var mer 
lättsmälta? Förmodligen. A Time 
of Day är inte en sådan skiva man 
stoppar in i munnen, fast forwardar 
genom tarmsystemet och ränner ut 
i närmaste vattenklosett. Här krävs 
det vilja att försöka ta sig in i en värld 
som fyra personer har skapat för sig 
själva och som de låter andra ta del 
av; ibland med visst motstånd känns 
det som. Det här är en platta för dig 
som kan tänka dig stycken kring 
femminutersstrecket. Mollfl ödande 
mellotroner. Taktskiften och drömsk 
ofta frånvarande sång. A Time of 
Day är ett välbehövligt nytillskott för 
de musikälskare som redan tidigare 
har symfonirock i gamla skivbackar. 
Och ett album för nyfi kna att knipa 
tarmarna kring för att komma in i den 
jättegarderob som den progressiva 
rocken omfattar. 

Ta en djupdykning i genren:
King Crimson - In the Court of the 
Crimson King
Genesis - Selling England by the 
Pound

Fredrik B Nilsson

Ruh
Ruh 01

När undertecknad spelade 
lokalmusik på 80-talet var han inte 
speciellt kunnig om musikbranschens 
mönster och aktörer. När den 
nyinspelade demotejpen skulle 
skickas iväg till olika skivbolag gick 
ett av breven till EMA. Sveriges 
största konsertarrangör. Vad? Vi 
som trodde att EMA… eller var det 
EMI de hette… Aha! Nu har jag lärt 
mig och då: EMA skriver kontrakt 
med ett svenskt band: Ruh. Hur 
Ruh? Namnet är en morfning av Ru i 
Nalle Puh… Och dessutom betyder 
ruh själ på arabiska. Puh vilken röra! 
Men skojigt är det och bara denna 
introduktion gör väl det hela mer 
intressant? Att EMA nappade på de 
fem gossarna i Ruh förstår jag helt 
och fullt när första spåret drar igång. 
Dynamisk musik från ackord ett. Det 
är storslaget i arrangemang som tar 
ner ljudbilden till nästan ohörbart. 
Ackordharmonier som är besläktade 
till symfonirocken. Vemod i klass med 
Coldplay. Sångare som försöker 
låta övertygade och svåra blir ofta 
löjeväckande och överspelade. 
Vem tycker att Johan Kinde känns 
äkta? Finns det någon som tycker 
om Morrissey för att han känns 
som grabben i bastun bredvid? 
Fredrik Sundbergs stämma vill 
kommunicera mer än den vill briljera 
och den lyckas göra det briljant. Ofta 
med trovärdig seriositet men också 
med ett fl äskigt leende i mungipan 
som på avslutande Lovesong där 
han berättar om att bandet minsann 
stått i replokalen för att repa just 
bara för dig. I musiken hörs 90-talets 
engelska storhetstid men också den 
mer subtila amerikanska traditionen 
där bland andra Jeff Buckley har 
satt sin prägel. Nästan alla låtarna 
på plattan är högpoängare. Lite 
mer skrubbning och lika fantasifullt 
producerat på 02 så blir det en 5:a!

Få ett hum om Ruh genom att 
lyssna på:
Starsailor
Gavin DeGraw

Fredrik B Nilsson

Warren Zevon
Excitable Boy

Liksom Randy Newman var Warren 
Zevon en ”låtskrivarnas låtskrivare”. 
En sådan som på grund av en röst 
som saknade ”mainstreamkvalitet” 
sällan sålde massupplagor. Men 
vars cyniska, smarta, politiska 
och Steely Dan-liknande – fast 
ibland också innerliga – texter lyfte 
de enkla kompositionerna över 
medelmåttorna. Zevon slog igenom 
med detta album, som släpptes 
1978 och nådde ända till åttonde 
plats på Billboards poplista. Här 
fi nns bland annat den småknäppa 
hiten Werewolves of London och 
Lawyers, Guns & Money, om en 
man som försatt sig i knipa i ett 
främmande land. Producenter var 
Jackson Browne och gitarristen 
Waddy Watchel (gitarrist hos 
bland andra Stevie Nicks och Keith 
Richards). Soundet en blandning 
av västkust á la Browne och 
The Eagles och rakare rock. Det 
varmt analoga LA-soundet låter 
stunsigare än någonsin på denna 
”ommastrade” återutgivning som 
rymmer fyra bonusspår och en essä 
av journalisten David Fricke. På 80-
talet gick Zevon ner sig i missbruk, 
men dök i slutet av decenniet upp 
med comebackplattan Sentimental 
Hygiene, där både R.E.M. och Neil 
Young gästade. Efter det sänkte 
Zevon det musikaliska tonläget och 
blev mer av en singer/songwriter. 
För några år sedan gick han bort i 
cancer. Han har gjort många starka 
album, men hans mest karakteristiska 
samling låtar fi nns på Excitable Boy.
Börja där.

Anders Lundquist

musiktips

Run-DMC
Live at Montreux 2001 (DVD)

1989 var jag på Solna-hallen i Stockholm och såg dem. Som huvudakt efter 
den brittiske hiphopparen Derek B och de blivande kungarna Public Enemy. 
Pionjärer på hiphop-scenen. Därom råder inga tvivel. Frontfi gurerna Run 
(Joseph Simmons) och DMC (Darryl McDaniels) var ett starkt radarpar som 
fann en publik globalt över ras- och könsgränser. Den första grupp i genren 
som lyckades på bred front. Från de första albumen fi nns spår som King of 
Rock, It’s Tricky och It’s Like That – men kanske framför allt Aerosmith-covern 
Walk this Way, som inte bara attraherade en vit rockande publik utan även 
fi ck fart på Aerosmiths egen karriär. Den old school-tid då Run-DMC regerade 
fi nns inte kvar i dag. Gruppen blandades inte in i några gängkrig och lyckades 
även hålla sig borta från de trista öst-väst-konfrontationerna som skulle komma 
att påverka hela 90-talets hiphop-scen. Den som låg bakom att Run och DMC 
träffades var bandets DJ Jam Master Jay. En trummis och musiker som valde att 
satsa på scratch och som förde samman de två unga high school-studenterna. 
Jam Master Jay ägnade sig, efter att gruppen lagt ner – bland annat på grund av 
att hiphopen tog nya riktingar och att DMC blev svårt alkoholiserad – åt arbete 
med artister som 50 Cent och Onyx. Han var gift och hade tre barn. Ett drygt 
år efter att DVD:n spelades in i schweiziska Montreux blev han mördad, med 
ett skott i huvudet, i sin studio. Ingen förstår varför och ännu, fem år senare, är 

mordgåtan ouppklarad. Att det är Jam Master som var trions pelare märks. Han 
bygger konserten och försöker tygla den smällfete Run – han ser faktiskt mer 
ut som någon från 80-talsskojarna i Fat Boys – och den ibland lite bortkomne 
DMC. Run-DMC Live at Montreux 2001 är en spik i kistan för hiphopens första 
megastjärnor. Här fi nns förklaringen, dock aningen dold i fetma och störande 
årsringar, till varför de slog igenom och här blir det uppenbart vad hiphoppen 
saknar för att fungera live på scenen. En intressant studie, inte bara för oss 
som var med när det begav sig, utan även för dem som i dag lyssnar på hiphop 
och som vill få ett perspektiv på genren. Say yeeeeah!!! Say hell yeah!!!

Fredrik B Nilsson

REWIND



www.FredrikochLisaSwahn.se  

27/5 - Kärlekskonsert med Fredrik och Lisa
Swahn samt skivrelease för rr ”Lisa Goes Love”. Kvällen till ära bla. Peter Almqvist
(Guitars unlimited) - gitarr., Nisse Palm - Bas, Hansa Berg - piano. Servering.
När gav du din älskade en kärlekskonsertbiljett sist? (p.s. Mors dag också).
P4-live radioinspelning. Entré 150kr

Vi ses i Smedjan i Stjärnsund!

1/7 - Sofi a Karlsson
Skönsjungande Dan Andersson-tolkerskan som gjorde succe med sin “Svarta bal-
lader“ med 60 000 sålda skivor. Nu aktuell med sin nya skiva “Visor från vinden”. 
Välkommen till Sofi as enda spelning i Dalarna med hela sitt band!
Entré 250kr

7/7 -77 Mats Ronander
Sveriges blueslegend - både en fantastisk sångare, munspelare och bluesgitarrist 
som vi är stolta över att få presentera. Ikväll i akustisk version med Benneth 
Fagerlund vid pianot. Entré 250kr

12/7 - FamiljeAllsång - Babsan sjunger och leder allsång
tillsammans med Fredrik och Lisa och Hedemora manskör, SmeHans, disco 18-22.

19/7 -99 FamiljeAllsång - Anna Sahlene som vi sett
och hört i schlagerfestiven och nu senast som dansare i “let s dance”,
kören Stjärnklang, Linn Jans, musikanterna ÅMA, disco 18-22.

26/7 -66 LillBabs längtar tillbaka till Stjärnsund igen efter
förra årets härliga konsert bjuder hon på ett nytt program med Benneth Fagerlund
vid pianot. Entré 250kr

Boka biljetter: www.fredrikochlisaswahn.se 0225-803 05 eller Hedemora turistbyrå: tel. 0225-343 48
Info: www.stjarnsund.com Boende:Fridhems kursgård 0225-800 01, www.frid.nu

5/7 -55 FamiljeAllsång - “Så ska det låta”- pianisten
Stefan Gunnarsson, Nåskören, Blueswoods, och disco.18-22.

Vi tackar Södra Dalarnas Sparbank, Annonsbladet, Hoforsbladet
Stjärnsundskiosken, Hedemora kommun, CJ’s screentryck, Backman info, Polhemsstiftelsen, KV-BildTV

Förköp rekommenderas, begränsat antal platser, start 19.00

Succén från förra året tillbaka. Entré 150kr, under 15år GRATISr

VILAN - tempel för njutning och avslappning - världens enda“Kärleksspa”
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Ocean´s Thirteen 
Regi: Steven Soderbergh
I rollerna: George Clooney, Brad 
Pitt, Matt Damon, Al Pacino och 
Andy Garcia mfl
Premiär: 7 juni

Ett nytt äventyr med Danny Ocean 
och hans team smarta rånare. Al 
Pacino är ny i serien som Willie 
Banks, en mäktig casinoägare 
som blir Oceans nya mål. Vi gjorde 
Thirteen för att vi kände att vi kunde 
göra bättre än Twelve, förklarar 
Soderbergh. Han försäkrar också 
att det blir den sista fi lmen i serien, 
och att Ocean’s Thirteen kommer att 
ha mer utav humorn som Ocean’s 
Eleven hade. Ny i ensemblen är 
Ellen Barkin, som får ersätta Julia 
Roberts och Catherine Zeta-Jones.

Die Hard 4.0 
Regi: Len Wiseman 
I rollerna: Bruce Willis, Maggie Q, 
Justin Long och Timothy Olyphant 
mfl
Premiär: 27 juni

Elva år efter Die Hard - Hämningslöst
är Bruce Willis är tillbaka som 
actionikonen John McClane. I Die
Hard 4 får han leka cybersnut och 
jaga internet-terrorister med hjälp 
av en yngre kollega. En attack 
mot USA:s samtliga datanätverk 
hotar att slå ut hela nationens 
infrastruktur. Männen bakom 
attacken har förutsett alla åtgärder 
som myndigheterna kan vidta för att 
hindra dem, men de räknade inte 
med vad som kan hända när John 
McClane ger sig in i leken...

Black Snake Moan 
Regi: Craig Brewer 
I rollerna: Samuel L. Jackson, 
Christina Ricci, John Cothran Jr. 
och Justin Timberlake mfl
Premiär: 1 juni

Det fanns en tid då Lazarus rockade 
hela Bojo’s Juke Joint med sin blues. 
Idag är han nedbruten efter ett 
krossat äktenskap med en otrogen 
fru. Tills Rae kommer in i bilden. 
Halvnaken och slagen medvetslös 
lämnas Rae för att dö vid ett dike 
när Lazarus upptäcker henne. Den 
medelålders mannen märker snabbt 
att den vita kvinnan han tar hand om 
är ingen mindre än byhoran i den lilla 
Tennessee-staden där de bor. Efter 
en hård uppväxt har hon utnyttjats 
av så gott som alla män i staden. 
Den religiöse Lazarus bestämmer 
sig för att rädda henne från det 
ohälsosamma liv hon leder, med 
hjälp av Bibeln och en kedja fastsatt 
vid ett element...

Death Proof 
Regi: Quentin Tarantino 
I rollerna: Kurt Russell, Rose 
McGowan, Michael Parks och 
Rosario Dawson mfl
Premiär: 1 juni

Quentin Tarantinos Death Proof 
är en sönderslitande fi lm där 
mördaren, en psykopat vid namn 
Stuntman Mike, föredrar att 
använda en bil istället för en kniv 
när han ska ta livet av sina vackra 
offer. Filmen ingår i Tarantinos & 
Rodriguez projekt Grindhouse, där 
namnet syftar på de gamla biografer 
som visade två b-skräckisar efter 
varann. På amerikanska biografer 
släpps fi lmerna som en helhet. I 
resten av världen delas de upp, med 
motiveringen att publiken inte är van 
vid konceptet med två fi lmer i en.

Stomp the Yard 
Regi: Sylvain White 
I rollerna: Columbus Short, 
Meagan Good, Brian J. White och 
Laz Alonso 
Premiär: 1 juni

Stomp the Yard är en dramamusikal 
som handlar om den 19-årige 
street-dansaren Bobby från Los 
Angeles. För att komma vidare efter 
den tragiska förlusten av hans bror 
åker han till Georgia för att gå på 
Truth University. Där träffar han 
och går med i ett gäng med andra 
street-dansare. De nya vännerna 
vill ha med honom i en nationell 
danstävling så nu måste han välja 
mellan att fortsätta sin utbildning 
och försöka vinna tjejen han gillar, 
eller skjuta allt åt sidan och försöka 
vinna tävlingen.

biotips

HOSTEL: PART II 
Regi: Eli Roth 
I rollerna: Jay Hernandez, Vera 
Jordanova, Lauren German och 
Roger Bart 
Premiär: 15 juni 

Hostel-regissören Eli Roth berättar 
att uppföljaren kommer kretsa kring 
tre tjejer, något som producenten 
Quentin Tarantino föreslog. De 
studerar i Italien över sommaren, 
och blir lurade, och hamnar på… 
tja, vi kommer att återvända till 
fl era bekanta ställen. Roth avslöjar 
att det slovakiska vandrarhemmet 
från ettan, och det nya italienska 
i Hostel: Part II är bara en del av 
en större kedja. Allt är delar av en 
organisation. Vi kommer att få veta 
hur det fungerar, och hur de får 
tag i folk att döda. Jay Hernandez 
karaktär Paxton, som undkom en 
plågsam död i Hostel kommer 
tillbaka. Han kommer att möte de 
tre tjejerna i Italien. Jay har några 
fi ngrar mindre, men är inte helt ute 
ur spelet än…



Vattugatan 3, Borlänge (Ingång bakom Almas Café)

0243-845 85
Öppet: Tis-Fre 11-19  Lör 11-16

Välkomna önskar Marie med personal!

Nagelförlängning 300:-
Solning 10ggr kort  300:-

Nagellack från Creative 60:-
Festmake up till balen 350kr

HOS OSS KAN DU VÄLJA

GLASÖGON    —   LINSER
EKONOMI

STANDARD
eller

DET BÄSTA!
specifikt för dina ögons behov

Alltid i senaste design!

Välkommen till oss du med!

BERGSTRÖMS GALLERIA • 023-162 39
ÅSGATAN 23 • 791 71 FALUN

Från det enkla

till

hetaste modet
Från hårda

till

de mjukaste

Bragegallerian Borlänge
0243-21 10 48

Ny skatebutik i Borlänge
Borganäsvägen 18 , Borlänge www.bradgarn.se

Lätt att hitta? Ja, ligger vid Liljekvistska parken!
Annars ring 0243 - 812 00

Mån - Fre: 11.00 - 18.00 Lör: 11.00 - 14.00

Nu hinner DU träna!
10 minuterssuccén

Träna, Massera eller 
Stretcha...
Vad behöver Du?
Välkommen till oss!

Vibes For Life AB
Åsgatan 14
791 71 Falun 
Tel: 023 - 121 33
E-mail: info@vibesforlife.se

www.vibesforlife.se

Kvarngat. 1, Borlänge. (Romme S. Ind.omr). Mån-fre 10-18, lör 10-13

0243-23 99 66 • www.motobikers.se

Raid II

Justissimo

Rocket Kate

Hillberry Nora VictoriaBullit

möbler • design • leksaker
Slaggatan 4-6 Falun

Tel. 023-390 99

Tid för studenten

Njut av sommaren i egen stol

Plånböcker & kortfodral
- snart dags för första lönen

Frukostset från Rosendahl

Snygg dukning med detaljer från
Design House Sthlm

Mugg ”Earth and wind”
nu 4st för 98kr
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Medieval II expanderas
Det utmärkta strategispelet Medieval
II: Total War får en expansion kallad 
Kingdoms. Fyra nya kampanjer, 
23 spelbara faktioner, fl er än 
150 nya enheter att skicka mot 
sin död, nya uppdrag, karaktärer 
med mera utlovas. Dessutom får 
vi sex nya fl erspelarkartor och nya 
specialkartor för att göra upp om 
vem som är herre på slagfältet. I 
augusti är det krig igen.

Halo 3 den 26 september
Jajamen, efterlängtade Halo 3 
har fått ett släppdatum. Den 
26 september släpps Bungies 
förstapersonsskjutare i Europa, 
medan USA får spelet en dag 
tidigare. Hög tid att förhandsboka 
Halo 3: Legendary Edition med 
andra ord...

Soul Calibur Legends till Wii
Namco Bandai har utannonserat en 
spinoff-del i sin ursköna fajtingserie 
Soul Calibur. Spelet släpps endast 
till Wii och är inte en man-mot-man-
fajter (eller kvinna/monster/robot-
mot-man...) utan istället ett röjarspel 
i tredjeperson. Slåss gör du med 
wiimoten och nunchuken, och det 
kan bli precis hur bra som helst. När 
spelet släpps vet vi inte, men med 
lite tur så kanske till julen?

MoH: Vanguard
PlayStation2, fi nns även till Wii

Det verkar vara något typ av krig. Jag, 
korpral Frank Keegan, amerikansk 
fallskärmsjägare tillhörande den 
82:a divisionen, får 50 spänn om 
dagen för att skjuta ihjäl folk. Arga 
italienare, fransmän, holländare 
och tyskar - särskilt tyskar. Jag 
springer framåt eller runt hörn, mina 
medsoldater ropar vart jag ska, 
skjuter eller försöker peppa mig lite, 
berätta hur viktig jag är. Elakingarna 
dör, det kommer nya, gör samma 
sak eller verkar leka kurragömma 
med händerna för ansiktet, dör igen. 
Min löjtnant är ändå inte riktigt nöjd 
och gnäller om “if you wanna stay 
alive, you better listen to every damn 
word I say”. Jag som mest sitter 
och funderar på om jag borde koka 
lite makaroner. Hade jag någonsin 
hoppats få vara en del av det andra 
världskriget så hade jag fått den 
drömmen uppfylld för längesen. 
Medal of Honor-serien, för åtta 
år sedan ett välkommet bidrag till 
en förstapersonsskjutar-törstande 
konsolgeneration, känns idag mest 
passé. Det är inte dåligt egentligen 
- snarare hyfsat välgjort på de fl esta 
punkter och innehåller det mesta 
man misstänker - men det känns 
bara som en enda stor upprepning. 
Vanguard utmärker sig inte alls idag, 
har långt mycket bättre konkurrenter 
till PS2, Killzone och Black för att 
nämna två, och till Wii fi nns Call of 
Duty 3. Är man ett jättefan av serien, 
såld på detta världskrig, Saving 
Private Ryan-musik och övrigt, så 
är Vanguard åtminstone inget dåligt 
spel.

Niclaz Erlingmark

Penumbra: Overture
PC

Svenska Frictional Games har 
bakat ett innovativt budgetspel av 
många lånade ingredienser. Det är 
lite H. P. Lovecraft, Resident Evil, 
Half Life 2, Eternal Darkness, Echo 
Night, Chronicles of Riddick... och 
jag skulle kunna fortsätta länge 
till. Som ovannämnda föreslår är 
det är ett skräckspel det handlar 
om, atmosfäriskt, mörkt och med 
arga, blodiga hundar. Du heter 
Philip (och det är ju aldrig fel), din 
mamma har nyss dött, din pappa 
som plötsligt inte verkar vara lika 
död längre skickar ett brev och du 
får åka till det exotiska Grönland för 
att hitta lösningar på eländet. Även 
om mycket känns igen - utspridda 
dokument, tändare, nyckelletande 
- så erbjuder Penumbra också på 
något nytt och spännande. Att ur 
förstapersonsperspektiv smyga 
runt med friheten att interagera 
med merparten av spelets objekt 
är, om dock svårt till en början, 
något jag absolut vill se mer av i 
spel. En dörr öppnar man genom 
att med musen vrida den istället 
för att bara klicka på den, en stol 
kastas genom att greppa tag vid 
den och vifta bort den åt det ena 
eller andra hållet. Fysikmotorn har 
självklart en betydande roll i hur 
Penumbra spelas och så fort man 
kommit in i det fungerar det, de 
få konfrontationerna mot fi ender 
borträknade, smidigt och ger ett bra 
fl yt. Stämningsfullt, lagom intressant 
och välgjort är Penumbra defi nitivt 
värt att kika närmare på ifall du 
psykiskt vill må sämre för en stund.

Niclaz Erlingmark

Rädsla för mörkret?

Jag försöker förmå mig själv att älska PlayStation3 men det är svårt. Visst, 
The Elder Scrolls IV: Oblivion fl yter aningen bättre men det är ändå skåpmat 
eftersom jag redan tryckt in 50+ timmar i Xbox 360-versionen, och Virtual 
Tennis 3 har inte ens ett onlineläge i PS3-tappning. Låt oss inte ens börja rada 
upp Electronic Arts-konverteringar, Need for Speed Carbon och Tiger Woods 
07 är så gamla nyheter att man blir mörkrädd.

Det är förstås inte spelutvecklarnas fel att det inte fi nns en massa sprudlande 
titlar till PlayStation3 ännu. Dels blev konsolen försenad, det är därför Carbon
och Woods känns så gamla - de kom i höstas till alla andra format - och dels 
så är det faktiskt bara första året. Första året suger alltid, så enkelt är det. 
Utvecklare lär sig konsolen och allt det där - vi har tagit upp det förut.

Tyvärr infi nner sig inget sug efter mer tid med PS3:an, istället sneglar jag på 
Lord of the Rings Online till PC som verkar sådär fånigt roligt och tidskrävande, 
och jag ser fram emot att hugga mig igenom God of War 2. För att inte tala om 
det nya Ratchet-liret till PSP som just landade på skrivbordet, eller Hotel Dusk,
deckarspelet till Nintendo DS... Som om inte det vore nog så skiner solen ute 
och golfklubborna vill kela. Nej, PlayStation3 är så svalt det kan bli just nu. Det 
är okej. Den kommer igen.

Då är jag mer orolig för Wii. 
Visserligen dyker det upp 
intressanta spel - på pappret 
- lite då och då, men de är 
tämligen långt ifrån att släppas. 
Strökonverteringar blandas 
med taffl iga försök att utnyttja 
wiimoten till max, jag tänker på 

Godfather: Black Hand Edition som visserligen är ett bra spel men ändå rätt 
gammalt, och Wing Island som jag recenserade i förra numret. Mario Strikers 
Charged, fotboll på Mario-vis (läs: orealistiskt och med bonusar) är runt hörnet, 
men Medal of Honor Vanguard är redan här, liksom Spider-Man 3 och en 
handfull andra spel vi ser till andra format samtidigt.

Wii är fantastisk på många sätt och vis, men den behöver starka spel, precis 
som PlayStation3. Till skillnad från Sonys konsol så gör gimmickfaktorn med 
Wiis kontroll att toleransen är lite bättre, men formatet kan inte leva på Legend 
of Zelda: Twilight Princess hur länge som helst.

Om Nintendo varit smarta hade de släppt Super Smash Bros. Brawl nu, som 
i nu-nu. Mario Strikers Charged hade dugit som sommarlansering, medan 
hösten får ett Animal Crossing-spel (det är trots allt utannonserat) och Metroid
Prime 3. Och julen, ja då är det Super Mario Galaxy som gäller. Krydda med 
ett Mario Kart-spel med onlinestöd i mars nästa år och Wii kommer sälja som 
smör. Å andra sidan verkar det inte gå någon större nöd på Nintendo, konsolen 
är fortfarande inte tillgänglig över hela landet. Gimmicken, som sagt...

Thord Daniel Hedengren

speltips
KRÖNIKA NOTISER

Burnout Dominator
PlayStation2, fi nns även till PlayStation Portable

En kollega till mig beskrev Burnout-spelen som punk i spelform i en speltidning. 
Det är både rätt och fel tycker jag. Burnout handlar ju om att gasa och smälla, 
köra på gränsen till krasch och bygga upp den lätt överdrivna boostmätaren. 
Visst låter det stökigt punkigt? Stökigt är det, men inte punkigt. Det är 
tillrättalagt för den stora massan gamers, som väntat när det står Electronic 
Arts på fodralet. Inte så punk. Burnout Dominator är Burnout Revenge en gång 
till, lite snyggare, några nya spellägen och nygamla inslag. Det är olovlig körning 
till 100%, och riktigt kul från början till slut. Men det är ett mellanspel, ett sätt att 
dra in lite mer pengar till kassa i väntan på en riktig ny del i serien. Den kommer 
inte till PS2 eller PSP, utan till Xbox 360 och PlayStation3.

Thord Daniel Hedengren



Dalarnas finaste fest-

TÄLT
hyr du hos oss!

Skolavslutning, midsommar, födelsedagar, bröllop…
Inför sommarens alla fester, stora som små

www.dalapartytalt.se
0225-774277

Ett stort utbud av skönhetsbehandlingar så som:

Lyxiga champagnebehandlingar för ansiktet

Permanent hårborttagning

Ansiktsbehandlingar

Frans&brynfärgning

Vaxning

Försäljning av:

Exuviance hudvårdsprodukter

Tandblekning mm.

Öppettider:
Mån till Tor 10.00-18.00 Fre 10.00-16.00

För information och tidsbeställning
0247-109 91 Norsgatan 32 793 30 Leksand

Stationsgatan 2      0243- 102 03

Drop in

Slaggatan 4-6 Falun
023-234 55

Mån-Fre 9-18
Lör 10-16

023-150 75
Bergströms Galleria Falun

PA  Disco  Festligheter
Evenemang  Discjockeys

Karaoke  Försäljning

Slaggatan 12, FALUN
023-107 57

Jorunn Eva Doris

Trevlig sommar
önskar

TYSKS URHANDEL
Åsgatan 18

FALUN  Tel 023-101 08

WALLNERS UR
Borganäsvägen 30

BORLÄNGE • Tel 0243-177 92

MOTOR  BAD FRITID

Ivarshyttevägen 15, Hedemora tel.0225-13848

Tuffaste EU-mopeden !?
Kanonmoped från Sachs, har allt du kan tänka

dig! Pris 15 995:- Omgående leverans

Äntligen har vi fått tag i en riktigt bra och prisvärd crossmoppe !
Förboka nu till det otroliga priset 12 900:-

Mycket prisvärd EU-vespa med 12” hjul.
Finns i flera färger för

omgående leverans. Pris: 9 500:-

Alla mopeder sä
ljs r

egistr
erade 

och klara med 1 års garanti.
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boktips

På Y-fronten intet nytt
Peter Eriksson

En svidande samtidssatir om vad 
som är manligt och inte, funderingar 
över hur det blev så och varför. 
Författaren levererar fördom på 
fördom, för att sedan sticka hål på 
dem en efter en, själv spricker jag av 
skratt när han på ett sådant genialiskt 
sätt gör narr av både sig själv och 
manligheten i stort. Vi kvinnor får oss 
också en känga här och där, och det 
är inte mer än rätt för om det inte 
fanns manlighet så skulle det ju inte 
fi nnas motsatsen heller eller? Det 
här är en bok som alla kan glädjas 
över, vare sig du är man eller inte. 
Alla kommer vi ju i kontakt med män 
mer eller mindre frekvent och de 
som anser sig manliga kanske får 
sig en tankeställare och de som inte 
känner sig fullt så manliga kanske 
kan lära sig ett och annat. I vilket 
fall som helst så får man sig en 
stor dos värme och humor, många 
glada skratt och roliga illustrationer. 
På köpet får man roliga vitsar 
man kan dra på jobbet eller på 
familjesammankomsten till jul. Jag 
tror att alla generationers män kan 
känna igen sig själva, sin pappa, 
brorsan eller kanske sin svåger och 
skratta åt eländet, och vill man inte 
erkänna att man tycker det är roligt 
så kan man ju alltid vika pappersplan 
av sidorna.

Åsa Rehn

Slumpen är ingen till-
fällighet
Jan Cederquist

Du har väl hört uttrycket –När man 
talar om trollen, så står de i farstun. 
Cederquist har tagit detta på allvar 
och skrivit en hel bok i ämnet. Är 
slumpen bara en tillfällighet eller är 
det något mer? Är det så att det 
är en del av något större, något vi 
faktiskt kan påverka eller undvika 
om vi verkligen vill? Jag blev nyfi ken 
när jag såg titeln på denna bok, och 
texten på baksidan gjorde att jag 
helt enkelt inte kunde låta bli att 
läsa den. Den väcker många frågor 
och tar upp exempel på tillfälligheter 
som inträffat i författarens liv och i 
hans bekantskapskrets. Medan jag 
läste boken, tänkte jag mer och mer 
på dessa underliga tillfälligheter 
som inträffar i livet, vissa konstigare 
och mer slumpartade än andra, 
men ändå, fi nns det något mer där 
ute? Boken gjorde mig inte direkt 
sömnlös, men innehållet är lite 
lagom trevligt vardagsfi losofi skt, 
och detta om något kan vi väl alla 
behöva i livet. Stanna upp ett tag 
och fi losofera över det som man inte 
kan hitta något svar på, lägga det åt 
sidan för att sedan fortsätta med det 
vi höll på med innan.

Åsa Rehn

Killing yourself to live
Chuck Klosterman

Jag gillar inte att jämföra författare 
med varandra, att säga att den 
och den skriver som den och den. 
Däremot kan jag lugnt påstå att ni 
som gillar Douglas Coupland, Nick 
Hornby och den typen av författare 
kommer att gilla även denna bok. 
Klosterman är kolumnist och bosatt i 
New York, han har skrivit för fl ertalet 
stora amerikanska tidningar och så 
har han skrivit fyra böcker, detta är 
den första på svenska. Här får vi följa 
honom i mer än tusen mil, tvärs över 
den amerikanska kontinenten på 
hans jakt efter döden. Han besöker 
platser där mer eller mindre kända 
musiker har dött. Delvis är det en 
resa i musikens tecken, men också 
i kärlekens, dödens och livets. Vi får 
under trivsamma omständigheter 
lära känna författaren. Genom 
tillbakablickar, funderingar och 
monologer berättar han mer för 
oss om sig själv än om det han 
egentligen skulle skriva om. En 
roadmovie i bokform, underhållande, 
gripande och stundtals riktigt 
fi losofi sk. Författaren kan konsten 
att göra utsvävningar på fl era sidor 
utan att egentligen tappa tråden, 
man blir hänförd av ordsvadan som 
aldrig verkar ta slut så luta er tillbaka 
och häng med Chuck i hans hyrda 
Ford Taurus.

Åsa Rehn

Pockettoppen april

1

Svinalängorna
Susanna Alakoski

3 4 52

Snabba cash
Jens Lapidus

Nu vill jag sjunga 
dig milda sånger

Linda Olsson

Män som hatar 
kvinnor

Stieg Larsson

Människa utan hund
Håkan Nesser

Källa: Bokia

Offerlek
Mark Billingham

Ibland hittar man en författare som 
får en att jubla varje gång en ny titel 
släpps, i min värld är Mark Billingham 
en sådan och därför blev jag extra 
glad när jag insåg att jag hemma i 
bokhyllan hade en tidigare titel av 
honom som jag inte hade läst. Jag 
kan inte fatta att jag missat denna. 
Billingham är engelsman och hans 
böcker utspelar sig i London där 
kommissarie Tom Thorne bekämpar 
brottslighet. Under loppet av bara 
några månader har fyra unga kvinnor 
mördats, tillvägagångssättet är 
likartat och polisen drar slutsatsen 
att de är en seriemördare på spåren. 
Thorne är dock inte lika säker, och 
som den äkta kommissarie han är 
så går han mot sina överordnades 
vilja och gör lite som han vill, han 
arbetar på egen hand och får ofta 
stå till svars för sina handlingar. 
Dock brukar det mesta bli rätt till 
slut och repressalier är det inte tal 
om i denna typ av kriminalromaner. 
Billingham bygger upp handlingen 
på ungefär samma sätt i sina 
böcker, spänningen är konstant 
och upplösningen oftast oväntad, 
han kör efter ett väl beprövat recept 
för en bra kriminalroman, och han 
lyckas varenda gång enligt min 
mening.

Åsa Rehn

Strandsatt

Ibland brukar jag fundera på vilka 
böcker jag skulle ta med mig till en öde 
ö. Första tanken är alltid att jag ska ta 
favoriterna, stora, tunga, tjocka böcker, 
mycket text som räcker i fl era veckor. 
Hur många böcker får jag ta med 
mig då? Fem? Ok, då får det bli fyra 
favoriter och Bibeln, den har jag ännu 
inte läst hela och på en öde ö kan det 
vara ett ypperligt tillfälle att göra det. 
Men varför ska jag ta med böcker som 
jag redan läst? Kanske jag skulle satsa 
på böcker som jag inte har läst istället, 
för att få njuta av text som inte tidigare 
har passerat min hjärna. Tänk om de 
är dåliga? Om jag inte gillar dem, jag 
kanske bara blir sur för att jag lämnade 
favoriterna hemma. Men å andra sidan, 
tänk om jag missar något bra, genom 
att bara välja böcker jag läst tidigare, 
kanske jag missar en upplevelse 
utöver det vanliga bara för att jag 
valde fel? Jag vet inte hur jag skulle 
lösa problemet förmodligen skulle jag 
till slut välja två favoriter, Bibeln och 
två nya, det skulle nog vara det bästa. 
När jag har kommit så här långt i min 
överläggning med mig själv brukar jag 
inse vilka i-landsproblem jag dras med 
och hur privilegierad jag egentligen 
är. Jag kan läsa, jag har möjligheten 
att köpa böcker och framför allt, jag 
har möjligheten att välja själv vad, om 
och när jag vill läsa. Tänk om alla i hela 
världen hade det lika bra som jag.

Åsa Rehn

KRÖNIKA



horoskop

Stenbocken 22/12 - 20/1
Du vet inte riktigt hur du skall göra. Visst lockar vilda nöjen, 
sena kvällar, stora fester och uteställen med massor av glitter. 
Men samtidigt känns det tomt, ofta blir du besviken istället för 
upplivad. Plocka russinen ut kakan och gör bara det som känns 
allra bäst.
Nöje 555 Kärlek 555

Vattumannen 21/1 – 18/2
Just nu handlar det inte om nöjen egentligen. Du är inte särskilt 
sugen på äventyr, resor eller fester. Istället trivs du bra med 
lugna sommarkvällar. Att läsa poesi kan vara oväntat givande, 
och detsamma kan en utfl ykt tillsammans med goda vänner. 
Våga koppla av.
Nöje 55  Kärlek 555

Fiskarna 19/2 - 19/3
Juni blir en riktig festmånad, sommaren tar fart med en gång och 
du börjar med något som är både spännande och minnesvärt. 
Det kan vara en resa, en riktigt stor fest eller ett evenemang du 
verkligen har sett fram emot. Roligt och händelserikt blir det.
Nöje 55555 Kärlek 555

Väduren 20/3- 19/4
Kärleken satsar du gärna på medan nöjen lockar mindre än 
vanligt. Du trivs helt enkelt bäst i lugn och ro tillsammans med 
någon du älskar eller med riktigt nära vänner. Promenader, 
sällskapsspel och djuplodande samtal intresserar dig mycket 
mer än fest och fl ärd.
Nöje 5  Kärlek 55555

  Jungfrun 23/8 - 22/9
Två saker lockar just nu. Storstadens nöjesliv med riktigt hög 
puls, sena nätter och mycket glamour är den ena. Finkultur i form 
av teater, utställningar och utfl ykter till historiska platser är den 
andra. Blanda friskt så får sommaren en synnerligen härlig start.
Nöje 5555  Kärlek 555

Vågen 23/9 - 22/10
Du behöver utrymme. Just nu söker du efter fungerande rutiner, 
trygg vardag, lugn och ro. Nöjen, resor och äventyr lockar 
dig inte alls utan orsakar snarare stress. Unna dig en stillsam 
junimånad, testa ett spa, gå promenader, passa på att skriva 
något för din egen skull.
Nöje 5 Kärlek 5555

Skorpionen 23/10 - 21/11
Den här månaden skulle det passa perfekt med en resa. Målet 
är inte det viktigaste, utan det är sällskapet det hänger på. Välj 
vänner eller familjemedlemmar som delar dina intressen så blir 
det lyckat. Kan du inte resa nu så sök efter nöjen med exotisk 
ton.
Nöje 55555  Kärlek 55

Skytten 22/11 - 21/12
Du är kreativ och tänker positivt, något som förgyller juni inte 
bara för dig själv utan också för omgivningen. Särskilt sugen på 
nöjen är du dock inte, du umgås hellre med dina nära och kära 
i lugn och ro än du festar. Fin månad för en barbeque och för 
mysiga kvällar.
Nöje 55 Kärlek 55555

Oxen 20/4 - 20/5
Mitt i vimlet trivs du bäst. Du vill väldigt gärna resa, främmande 
miljöer lockar - du söker efter nattliv, storstadspuls, nya ansikten. 
Kan du inte resa så ägnar du dig åt att jaga omväxling och 
spänning på hemmaplan. Musik, dans och spännande möten vill 
du ha.
Nöje 5555 Kärlek 55

Tvillingarna 21/5 - 20/6
Äntligen sommar. Du vill vara ute i naturen, alla möjliga 
utomhusnöjen lockar. Helst skall förstås vädret vara vackert men 
du är fl exibel, känslan av sommar och frihet försvinner inte om 
det råkar vara lite kallt. För en perfekt junimånad krävs också 
humor och underhållning.
Nöje 555  Kärlek 5555

   Kräftan 21/6 - 21/7
Du satsar på allt som är äventyrligt, nytt och utmanande. Intensiva 
nöjen, resor, miljöer med riktigt mycket puls. Men du har lite ont 
om ork rent fysiskt, så var lite rädd om dig om du bestämmer dig 
för att testa någon ny sport eller andra fysiskt jobbiga nöjen.
Nöje 55555  Kärlek 5555

Lejonet 22/7 - 22/8
Dina vänner får stå ut med att du hör av dig sällan och är svår 
att locka med ut i nöjeslivet. Just nu är dina viktigaste relationer 
det du fokuserar på, så det handlar om kärlekslivet, om familjen, 
släkten, riktigt nära vänner. Dessutom trivs du bäst i lugn och 
ro.
Nöje 55  Kärlek 55555

FÖR PERIODEN 25/5 - 28/6
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korsord

De tre första rätta lösningarna vinner varsin Trisslott. Vinnarna presenteras på vår hemsida den 19 juni. Så vässa pennan och kör, du kan ju bli miljonär! Skicka rätta lösningen tillsammans med ditt namn, 
adress och telefonnummer så vi har det senast den 18 juni till: Mediaproducenterna AB, Kupolen 112, 781 70 Borlänge.
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tävling

I förra numret fanns chansen för alla läsare att vinna ett par biljetter till Sveriges absolut hetaste festival Peace & 
Love. Den lycklige som får ta med sig en festivalsugen kompis är Lars Hols i Vällingby

Team Sportia i Kupolen Borlänge gav er även chansen att shoppa för 700:- Den som får pallra sig till butiken är 
Karin Orrell från Siljansnäs

GRATTIS!

VINNARE!

VINN BILJETTER & MEET AND GREET!

Japp! Moneybrother, Salem Al Fakir, Säkert! mfl . ger sig ut på en turné vid namn Parksommar, den har ett stopp i Säter-

dalen den 13 juli. Nu har du alltså chansen att vinna två biljetter till detta grymma event! Förutom att glida förbi entrén 

utan kostnad kommer ni även att få träffa artisterna på en “meet and greet” och ni ges naturligtvis möjligheten att få er 

alldeles egna exlusiva Parksommar-cd signerad. Två läsare har chansen att vinna allt detta till sig själv och en vän.

Det enda du behöver göra är att svara på vilken dalastad som Moneybrother har sina rötter i? Skicka sedan ett vykort 
till redaktionen med det rätta svaret innan den 22 juni: Nolltvå, Kupolen 112, 781 70 Borlänge.

Glöm inte namn och kontaktuppgifter
Detta är ett samarbete med Luger



Vardagar 10-18  Lördagar 10-15
Tel. 0243-189 68  Borlänge Centrum



1-30 Fotoutställning: Jan Tomperi
2-3 Folkrace 2-dagarstävling
12 Dala Senior Jazz
14 Blodomloppet, löpartävling
14 Guldvaskning och mineraljakt
15-17  Borlänge Tour, mountainbiketävling
16  Bruksfestival, Gammelgården
16-17  Borlänge Tidning spelen, friidrott
22  Traditionellt midsommarfirande
22  Ångbåtsparad och kyrkbåtsrodd
22  Midsommarnattskonsert
23  Sägnen om Ringen, bygdespel
26  Mascupen, motocross
30  Musik i sommarkväll, Stora Tuna

Information om fler evenemang och boende:  Borlänge & Co, tel 0243-25 74 90, www.borlange.com

Sommarnöje i Borlänge

Peace&Love 
28-30 juni

2CV världsmöte 
24-29 juli

Falun Borlänge  
halvmarathon 18 aug

5  Kul i juli, Mellstaparken
5  Guidad visning av Stenparken
7  Tunaturen, inlinestävling
8  Svensk visjazz vid Ornässtugan
8-14  Dalecarlia cup, fotbollsturnering
13  V65-trav, Charlie Mills Race 
14-15  Sweland cup, ponnyhoppning
16  Roddstafett, Dalälven
19  Kåseri, Jussi Björlingmuseet
20-21  Borlänge Street Open
22  Skön söndag: tema Dan Andersson
24-26  Dala Open, golftävling
27  Midnattstravet med V65, artister mm.
29  Irländsk musik: Jigs unreel

3-4 Mellstadraget, dragspelsstämma
4  Medeltidsmarknad
5  Konsert, Jenny Lind-stipendiater
5-9  DalaTuren, cykeläventyr
12  Rockabilly: The Hub Caps
10-12  Grabbarna på bruket, folklustspel
11-12  Runndagarna, sommar
11-12  Ångbåtens dag och Traktorträff
15-19  Nostalgidagarna
18  Veteranfordonsdag
18-19  Barnens Dag
25-26  Dala-Expo
25  Svealandscupen, rallycross
28  Stortapto

Juni Juli Augusti

ARTWORK & DESIGN BY WWW.ENSUE.SE 2007
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FESTIVAL
28-30 JUNI

Medverkande:
Claes Malmberg   Gudrun Schyman   Göran Greider
Leif Pagrotsky   Susan Bolgar   Malcolm McLaren
Marcus Birro   Pierre Schori   Maria Bjaring   Peter Jenner
Susanna Popova   Mian Lodalen   Michael Monroe
Paolo Roberto    Stiko Per Larsson   Zeid Andersson
Stefan Sauk    Claes Schmidt /Sara Lund
Jonas Hassen Khemiri   Annika Borg
Maria Sveland   Annika Spalde
Suad Mohamed   Gustav Fridolin m fl

Tisdag 26 juni Inre revolution Onsdag 27 juni Kultur 
och revolution Torsdag 28 juni Revolution i sinnet

Peace & Love har mer än musik att erbjuda. Kom några dagar 
före festivalen och ta del av Peace & Love’s Temadagar!

Tema 26-28 JUNI
REVOLUTION

Peace & Love 2007 festivalpass 995 kr + förköp. 
Camping ingår i festivalpasset.

Musik | Dans | Teater | Performance | Poesi | Konst  
Film | Skivmässa | Debatter |  Föreläsningar 
Seminarier | Workshops | Tema: Revolution

Workshops:
200 m demokrati •  Debattskrivning 
Feministiskt självförsvar • Pärlvirkning • Tröjtryck 
Mystik och engagemang mm

MED FESTIVALPASS ÄR ALLA AKTIVITETER
UNDER TEMADAGARNA HELT GRATIS.

Biljetter köps via Ticnet, Turistbyråer i Dalarna samt vår hemsida:


