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David Shutrick och Mija Folkesson gör musik för barn tillsammans.
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Kontakta oss
Annonsera i ETC

Veckans ledare

TA MAKTEN ÖVER
ARBETET
Att ta ifrån
arbetarna deras
yrkeskunskaper
och göra dem lätt
utbytbara var
också ett sätt att utöva
makt och kontroll, skriver
Hans Blomberg (V). 
Ledarstick

MARKNADEN TAR
ÖVER
Regeringens proposition
kommer kraftigt att ändra
reglerna för
hyressättningen och när
Mats Odell pratar om att
investeringarna ska öka
så är för att hyrorna ska
gå upp.
Marknadsmekanismerna
helt enkelt.
Debatt

NEJ TILL NOLLTAXA
Johan Ehrenbergs idéer
om gratis kollektivtrafik är
ingen lösning på
klimatproblemen.
Taxesänkningar minskar
inte bilismen, skriver
miljöpartisterna Karin
Svensson Smith och
Rasmus Ling. Johan
Ehrenberg svarar direkt.

Örebronyheter

I hela sitt liv har Mija Folkesson sysslat med musik. Från det att
hon spelade med syskonen hemma i Pålsboda via krogshow med
Lena Philipsson till att nu göra musik för barn.
Söndagsskolan var starten för den sång som följt Mija Folkesson genom
livet. När de äldre av de sju syskonen Folkesson från Pålsboda började
spela instrument hade de plötsligt ett popband. En grupp som hämtade
inspiration från Beatles och Motown.
– Vi sjöng ju även schlagers, berättar Mija Folkesson när jag träffar
henne i hemmet i Stockholm.
– Men vi gillade när det svängde, skrattar hon.
För Mija och hennes syster Greta, de yngsta i syskonskaran, var
därmed grunden lagd. Det fortsatte inne i Örebro där Mija figurerade i
band som Lix och Spotlight Circus och engagerade sig i klubbar som
Power House och Rockmagasinet.
– Vi gjorde allting själva. Bokade, körde turnébuss, hela den skolan.
Jobbat med Gadd och Philipsson
Det hon lärde sig då har Mija nytta av även i dag. För nu, när tiden för
stora skivproduktioner är förbi, så är det gör-det-själv-kulturen och
eget skivbolag som gäller för hennes nuvarande grupp Orkester Pop.
Men innan pendeln svängde hann Mija och Greta vara med om många
större produktioner, både i turné- och skivväg. Systrarna värvades till
Clas Yngströms Sky High där de sjöng på stora scener och festivaler i
flera år.
Mija berättar att systrarna vid den här tiden var mycket framåt, ja
rentav kaxiga. När Eric Gadd frågade om de kunde köra på hans
kommande skiva så kom de med motkravet att få arrangera själva. En
av låtarna var Gadds genombrott ”Do You Believe In Me?”. Därpå följde
långa turnéer även med Lena Philipsson och krogshowen på Börsen där
hon förvandlade sig från småländsk helylletös till Agent 006.
– Det var några väldigt kreativa och roliga år, minns Mija.
Mija och Greta blev kända som systrarna som arrangerade och körade
så bra att de blev anlitade av många kända svenska artister.
– Under åren som följde tror jag att vi sjöng på allt som gick att sjunga
på tills vi tröttnade på oss själva och kände att vi ville göra något eget.
Redan 1990 hade Mija släppt ett album med gruppen Camping With
Penguins. Men nu var det alltså dags för systrarna att göra något ihop.
Det blev skivan ”Mija & Greta” som producerades 1994. Nästan tio år
senare gav de ut en egen skiva igen, fast då med en tredje medlem i en
ny grupp kallad Buddaboys.
– När vi skrev låtarna var jag gravid och hade stor mage, och när vi
gick in i studio var Greta gravid. Eva sa ”Vilka Buddor ni är”, därav
namnet.
Den Eva som döpte gruppen och var Buddaboys tredje medlem var Eva
Dahlgren, en av alla de artister som systrarna Folkesson samarbetat
med tidigare.
Men när Mija fick egen familj så började hon tänka om när det gällde
turnélivet och de sena kvällarna.
– Jag hade två små barn och kände inte riktigt att jag ville jobba de
tiderna som musiken innebar, att vara borta hela somrarna och resa så
mycket.
”Jag ville fortsätta sjunga”
Mija började fundera på vad hon skulle kunna göra istället. Svaret blev
att söka sig till logopedyrket. Hon kom in på utbildningen och tvingades
ta ställning till om hon verkligen ville lämna den musik som hon ägnat

FRISKOLA
GRANSKAS
Örebro kommun ska
granska verksamheten på
den muslimska förskolan
Al-Salam.

hela sitt liv åt.
– Det ville jag inte. Jag ville fortsätta sjunga.
Lösningen kom i form av musik som Mija kunde framföra dagtid. Musik
riktad till barn. Hon och David Shutrick hade tidigare gjort barnskivan
”Mona och Mastiff”. Låtarna på skivan levde vidare via ”Bolibompa”videor och hade dessutom plockats upp av Bohuslän Big Band. Mija
besökte en av storbandets konserter och berördes djupt av hur barnen i
publiken sjöng med i låtarna.
– Jag började gråta, det blev så starkt. Så kände jag att ”åh, det här
vill jag göra”.
Nu uppträder Mija och David själva med sin musik på konserter runt
hela landet. Under namnet Orkester Pop har de gjort mer musik för
SVT, och har också en egen show för barn på anrika Mosebacke i
Stockholm.
– Man får en direkt respons på alla sätt och vis. Jag gillar det mycket
mer än att stå på scen och vara lite hipp.
Men Mija poängterar att hon inte skriver musik annorlunda bara för att
den riktar sig till barn.
– Tvärtom. Jag tycker det är viktigt att alla åldrar ska gilla musiken, och
jag gör ju bara sånt jag själv gillar.
Motown-rötterna har Mija Folkesson kvar. Hon hoppar fortfarande in i
soulkollektivet Blacknuss. Någon gång kommer det antagligen även en
soloskiva. För musiken, den lär hon aldrig ge upp.
Urban Århammar

FAKTA Mija Folkesson
* Uppvuxen i Pålsboda som ett av sju musicerande syskon. Efter en tid i
Örebro flyttade hon till Stockholm där hon själv bildat familj.
* Har släppt egna skivor med grupperna Camping With Penguins (en
duo med Mats Björe från Karlskoga), Mija & Greta (med systern Greta
Folkesson) och Buddaboys (med Greta och Eva Dahlgren).
* Har körat och turnerat med bland annat Lena Philipsson, Eric Gadd,
Titiyo, Sky High och Louise Hoffsten.
n Gör musik för barn tillsammans med David Shutrick. Första
barnskivan ”Mona och Mastiff” kom 1998.
* Under namnet Orkester Pop
har de gjort musik till SVT-serier som ”Räkna med skägg” (skiva kom
2008) och ”Stava med skägg” (skiva kommer i april).
Nu i april har de en show på Mosebacke i Stockholm, och i höst sänds
nästa serie ”Mäta
med skägg” på tv.
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FRÅN KROGSHOW TILL
BOLIBOMPA
NÖJE 12/04 I hela sitt liv har Mija Folkesson
sysslat med musik. Från det att hon spelade
med syskonen hemma i Pålsboda via krogshow
med Lena Philipsson till att nu göra musik för
barn.

RÅ, TUFF OCH SKITIG
NÖJE 29/03 Länsteaterns uppsättning av
Markurells i Wadköping innehåller mer svärta
än tidigare: ”Jag hoppas det blir äckligt att
komma till Wadköping”.

SATIR: NYA VARNINGSTEXTER SKA GE
DIKTATORER ALLA RÖSTER
NÖJE 24/03 Det har länge varit ett problem på många håll i
världen att medborgarna faktiskt röstar i de skenval som
arrangeras.

BOB HANSSON TILL "ALLT ÄR POESI"
NÖJE 21/03 “Jag ska använda dikten som ett redskap för att väcka
människorna i rummet”

”EN RIKTIG ELDSJÄLSGREJ”
NÖJE 16/03 West Side Story har snart premiär
i Örebro. En hel orkester krävs för
uppsättningen.

SCHLAGERFESTEN KAN BÖRJA
NÖJE 05/03 Andra chansen har kommit till
stan.

EN FARS I MARS
NÖJE 02/03 Lerbäcks teater satsar på
nyskriven situationskomik.

BONDE SÖKER BIDRAG
NÖJE 24/02 Satir: De nya reglerna från EU:s
jordbruksstödsenhet.

ÖREBROARE BAKOM
BLUFFBLOGG?
NÖJE 23/02 Fejkbloggarna når nya höjder. Men
vem ligger bakom ”Mullbergaskolan’” och
”Söderfamiljen”?

LYCKADES I DRÖMMARNAS STAD
NÖJE 16/02 Inget kunde stoppa Jasmine Kara i
jakten på ett skivkontrakt: ”Det är det här jag
ska göra” .
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11:15 ALLVARLIGA SKADOR PÅ STORA
BARRIÄRREVET Kolfartyg gick på grund.
10:50 BYGGAVTAL FÖR 80 000
BYGGARBETARE ”Gläds åt förenklingar och
förbättringar.”

09:45 TVÄTTSTUGAN FÖR EN REN
VALRÖRELSE Bloggare tvättar bort faktafel.
09:15 MICHAEL J. FOX HEDERSDOKTOR
PÅ KAROLINSKA INSTITUTET Förkämpe för
sjuka i Parkinsons.

08:49 MODERNA MUSEET SÖKER
KVINNOR SOM VÄNTAR Verk om tillit
återupplivas.

12/04 AUSTRALIEN STOPPAR
ASYLANSÖKNINGAR Bryter mot FN:s
flyktingkonvention.
Noterat
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Att få stöd för klimatpolitik
genom att ropa på sänkt
levnadsstandard är till
exempel dömt att
misslyckas. Vi måste i
stället prata om ett bättre
och rikare liv. Ett av de
enklaste förslagen är att
införa resefrihet. Låt all
kollektivtrafik bli fri i
Sverige. Alla åker utan
biljett på pendeltåg,
bussar, spårvagnar, t-banor
och så vidare. Miljön vinner
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tåg, buss eller spårbunden
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