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Ingen tvekan när det svänger

VECKANS

BLOGGARE

Fakta

På senaste Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg
syntes nestorn i barnens poesi, Lennart Hellsing, och
Gullan Bornemark med sin valp i fönstret minns nog
en del. På Öland leder Tomas Forssell, han med
artistnamnet Häjkån Bäjkån, kurser för framtidens
scenartister (och håller sitt band igång), medan
Anders Lundin sjunger allsång på Skansen. Med
rörelser, ordglada texter, videor och musik för sin tid
kan de alla räkna med att vara del av någons
barndom. För leveransen svarar sjungande föräldrar
eller en TV som står på, gemensam sång i grupp på
daghem och i skolor. Utan tvekan är barnvisor och
låtar en viktig barndomsgåva i Sverige.

Orkester pop
Mona och Mastiff
Mija Folkesson och David
Shutrick
Norrbottensmusiken
Mårängsskolan, Boden

Jan Olofsson

Måndag eftermiddag
FRÅGAN

Tror du att Piteå IF:s damer tar
steget upp i allsvenskan?
Nej.

Därför finns det också utrymme för fler kompositörer
och artister.

Ja.

Rösta

Ett par av dem, Mija Folkesson och David Shutrick i
Orkester pop från Stockholm, turnerar just nu i
Norrbotten och mottagandet de fick på
Mårängsskolan måste tillhöra de skönare. Det i förväg
utskickade text- och musikhäftet hade hamnat i
kärleksfulla händer och tre Storsjung, flera klasser
sjunger tillsammans, hade ägnats åt den kommande
konserten.

Visa

SENASTE

NYTT

Lokalt

Alla

10:43 LULEÅ.
Fingerfärdig växlare
10:11 LULEÅ.
Halka trots plusgrader

Resultatet är härligt. När Orkester pop drar igång
med sång, gitarr och ibland förinspelad musik som
komplement, finns ingen tvekan.

09:52 ARVIDSJAUR.
Dödsolycka på väg 95

Visst kan publiken låtarna, i gymnastiksalen finns helt
enkelt en stor samsjungen kör, och det behövs inget
flåsande klämkäckt anslag för att höja temperaturen.

09:31 LULEÅ.
38-åringen häktad

Paret har också fördelen att vara spelade i SVT:s
Bolibompa i det aktuella programmet Räkna med
Skägg, men inget kan ersätta de nära vuxnas
engagemang, det är jag övertygad om. Därför - en
eloge till lärarna på skolan som erbjöd sina elever
kultur i skolan på kulturens villkor. Och då skiter jag
fullständigt i att lokalen erbjöd de för skolkonserter
så vanliga ribbstolarna och ett brokigt gympasalsgolv,
förväntan på konserten hade just de byggt upp.
Folkesson och Shutrick förvaltade den väl.

06:49 LULEÅ.
God morgon, alla läsare

07:48 LULEÅ.
Vädret: Omväxlande

04:10 ARVIDSJAUR.
Inbrott på apoteket i
Arvidsjaur
23:17 BODEN.
70-åringen hittad
22:38 BODEN.
Spår efter 70-åringen
21:58 LULEÅ.
Biltjuvar körde sönder
friggebod

Men så är de inte heller några dunungar utan både
pedagoger och etablerade musiker med egna skivor
bakom sig. Shutrick har dessutom skrivit texter till
ett par av Bo Kaspers Orkesters låtar från 1990talet, medan Mija Folkesson bland annat sjungit med
Eva Dahlgren.

21:53 LULEÅ.,.
Klotterangrepp på
transformatorstationer
21:12 PITEÅ.
Kyrkfönster sönderslagna

Musiken känns igen, också Orkester pop svarar för en
lite softad popmusik med jazztendenser, gospelsväng
eller dansgung av olika slag.

20:58 LULEÅ.
Flera viltolyckor i länet
20:33 LINKÖPING.
Luleåmisstag ger mål

Nästa gång hoppas jag förstås Orkester pop är
utökad till en kvartett, ibland deltar Niklas
Gabrielsson på trummor och Ulf Engström på bas. För
visst kommer Orkester pop tillbaka,
Norrbottensmusiken?

09

20:28 BODEN.
Var är 70-åringen?
Dygnets alla senaste nytt
MEST

LÄSTA IDAG

Regine Nordström
LHC straffade LHF
Publicerad 2008-10-07 01:02
Ändrad 2008-10-07 11:28

Tipsa en vän

Skriv ut

Textstorlek

(895)

"Måste börja spela hockey"
(466)

70-åringen hittad

(434)

Biltjuvar körde sönder
friggebod (413)

Inga inlägg har inkommit.

Polis brottsmisstänkt

(334)

Dödsolycka på väg 95
Forum inte tillgängligt

(283)

Rätt att skjuta på björnen
(228)

KULTUR

Ingen tvekan när det svänger

Halka trots plusgrader

(227)

Frisläppandet prövas i
hovrätten (225)
Oavgjort i Linköping

(224)

På senaste Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg syntes nestorn i barnens poesi,
Lennart Hellsing, och Gullan Bornemark med sin valp i fönstret minns nog en del.
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KURIRENS

HOCKEYBLOGG

Kurirens hockeyblogg

Var är hjärtat?
ANNA HÖRNELL

I

USA

Foto: Andreas Wälitalo

En kärleksförklaring
till Norrbotten
Liet betyder sång på frisiska, ett av Europas många minoritetsspråk. Lavlut är
samiska och betyder sjunga.

Stark bok om krigets mekanismer
Det är en kvinna som berättar i Fausta Marianovics Sista kulan
sparar jag åt grannen. Vi får följa henne oerhört nära, hon bekänner
sina innersta tankar för oss läsare.

Anna Hörnell

Det finns så
många trasiga
människor
SPORTBLOGG

Malin Öhrlund

Felaktig
uppfattning

FOTBOLLS-BLOGG

Niklas Backman
IFK-blogg

Nu lägger jag av!

MEÄNKIELIBLOGG

Bengt Pohjanen

Mikäs hoito?

NÖJESBLOGG

Nina Svanbergs
Nöjesblogg

Hatdagen snart
över
SENASTE

BLOGGINLÄGG

Foto: Roland S Lundström

1700-talstankar
på samtidens problem
Om knappt en vecka har Piteå Kammaropera premiär på sin elfte uppsättning, The
Crystal Cabinet. En vacker titel som också återfinns hos en av 1700-talskonstnären
William Blakes dikter.

Flamman och försoningen
Det största politiska terrordådet i Sverige i modern tid var sprängningen av
tidningen Norrskensflamman i Luleå 1940. Om denna händelse har Lars G Carlsson
skrivit romanen Danko och Flamman.

Mikäs hoito?
Bengt Pohjanen
2008-10-07 11:18
Det finns så många trasiga
människor
Anna Hörnell
2008-10-07 03:22
Kasta ut tränarna!!
Zelos fanblogg
2008-10-07 01:55
Var är hjärtat?
Kurirens hockeyblogg
2008-10-06 22:26
Då var vi där igen
Zelos fanblogg
2008-10-06 21:11
För många misstag
Kurirens hockeyblogg
2008-10-06 20:35

Bodens Energi söker
FJÄRRVÄRMECHEF
LULEBO söker
Projektledare inom Energi & VVS
Lulekraft AB söker
Instrumenttekniker

BILDSPEL

Sebastian
hittad

Cruising i
Boden

Se Anders
Öhmans bilder
från
bilutställningen!

CardGroup
Starta eget i ett prisbelönt
franshisesystem
Blå Gåsen
Vi söker en ansvarig heltid och en
medarbetare halvid.
MEFOS SÖKER
Forskare inom stål och metall
LAITIS söker
Distriktansvarig, Luleå

KURIREN-TV

Protester mot
nedläggning
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LKAB söker
Utvecklingsingenjör,
Automationsingenjör,
Personalplanerare

Musik och Datalärare
Bodens kommun söker Musik och
Datalärare , bildlärare,språklärare
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Första gången gillt
En serie bilder formar en berättelse i vars centrum hon placerat en kvinna. Bilderna
är ristade på kartong, tydliga linjer av golvets mönster, detaljer som påminner om
ett fotografiets.
- Jag ristar på kartong som jag senare återanvänder och gör grafik av. Jobbar varje
dag i den ateljé jag just nu har i Fritz Olsson-huset. Gör olika grejer varje dag,
dagsformen avgör vad, experimenterar. Provar mig fram, säger Linnea Henriksson.

Femte raka
förlusten igår
för Luleå
hockey
Ny tvist om hur
ska posten
levereras?

Ernst & Young
Medarbetare till Kiruna
Rymdbolaget i Kiruna söker
Fastighetsskötare
Mer Drömjobb på Lokus

KLIMATKRISEN

VÄDER

Till vädersidan

Foto: Malin Arnesson

Väsentligheterna i diket
Det är en märklig Trollflöjt som ges på Norrlandsoperan eftersom ädelstenen i
uppsättningen återfinns i orkesterdiket.

40 år av jazzfestival
Umeå Jazzfestival fyller 40 år. Jubileumsfirandet 22-26
oktober bjuder på genusperspektiv i det nykomponerade
beställningsverket Signaler som framförs på
Norrlandsoperan.
Kvinnligt och manlig i jazzvärlden fokuseras även i en
samtalsserie.

KULTUR FRÅN TIDNINGEN

Ingen tvekan när det
svänger

På senaste Bok- och Biblioteksmässan i
Göteborg syntes nestorn i barnens
poesi, Lennart Hellsing, och Gullan
Bornemark med sin valp i fönstret minns
nog en del. På Öland leder Tomas
Forssell, han med artistnamnet Häjkån
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Flamman och
försoningen
Det största politiska terrordådet i
Sverige i modern tid var sprängningen
av tidningen Norrskensflamman i Luleå
1940. Fem personer omkom i branden
efteråt, två av dem var barn.
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Bäjkån, kurser för framtidens
scenartister (och håller sitt band igång),
medan Anders Lundin sjunger allsång på
Skansen.
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Mycket vill ha mer
I 50 års tid har författaren Lars Ardelius
givit ut böcker på Norstedts förlag. I
senaste numret av tidskriften Svensk
Bokhandel (15/2008) redogör han för
hur litet det anses vara värt i
förlagsledningens ögon.

Pittstimmet slår inte
tillbaka
￼

En kärleksförklaring till
Norrbotten
Liet betyder sång på frisiska, ett av
Europas många minoritetsspråk. Lavlut
är samiska och betyder sjunga.

Många minns säkert Fittstim som kom
på 1990-talet. Unga kvinnor vittnade på
olika sätt om hur det var att vara kvinna
i en värld formad av män.

Första gången gillt
En serie bilder formar en berättelse i
vars centrum hon placerat en kvinna.
Bilderna är ristade på kartong, tydliga
linjer av golvets mönster, detaljer som
påminner om ett fotografiets.
- Jag ristar på kartong som jag senare
återanvänder och gör grafik av. Jobbar
varje dag i den ateljé jag just nu har i
Fritz Olsson-huset. Gör olika grejer varje
dag, dagsformen avgör vad,
experimenterar. Provar mig fram, säger
Linnea Henriksson.

Stark bok om krigets
mekanismer
Det är en kvinna som berättar i Fausta
Marianovics Sista kulan sparar jag åt
grannen. Vi får följa henne oerhört nära,
hon bekänner sina innersta tankar för
oss läsare.

1700-talstankar på
samtidens problem
Det är förstås ingen slump, librettot
bygger på tolkningar av hans tankar och
verk. Centralt är utforskandet av
kreativitetens väsen och kraft, men
också lusten att förena olika
konstformer till ett enda uttryck.

ÖVRIGA
Berättelsen måste leva
Evigheters evighet
Stororden och de mindre
Väsentligheterna i diket

Telefon växel: 0920-26 29 00, Vardagar 8-17, helger stängt,
Besöksadress: Stationsgatan 36, Postadress: 971 81 Luleå
E-post nyhetsredaktionen: redaktionen@kuriren.com
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