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Nikki & Kiri

”Vill vännerna se på
Mello, då är Mello något
för mig”
På Kaggeholm ligger snön tät. Elever rusar runt på skolan med
peppade blickar och en förväntansfull stämning har lagt sig över området. Det är inte jul eller paketöppning på gång, det är mars månad och
skolans alldeles egna melodifestivalprojekt har nyss dragit igång.
En riktig jävla schlager. Vad är det egentligen? Enligt Wikpedia
kommer Schlager från tyskan; ett begrepp som ursprungligen innebär
ett populärt musikstycke som “slår”, det vill säga en slagdänga. Schlagern
innehåller oftast vers-vers-refräng-vers-refräng-stick-refräng. De flesta
schlagerlåtar har även en tonartshöjning inför sista refrängen. Melodifestivalen är full av glättig schlager: i min mening låtar som alla låter
likadant, billiga kläder och framträdanden. Det här beskriver exakt varför jag haft svårt för melodifestivalen.

Den största
förändringen
som jag själv
minns kom
med Lordis
”Hard rock
Hallelujah”.

Trots det har jag
tvingat mig igenom säsong
efter säsong.Varför? Jo, för
att jag älskar traditioner, och
för mig, oavsett om det är en
hockeymatch eller musiktävling vi bänkar oss framför,
så är allt rätt i rätt sällskap.
Vill mina vänner se på Mello,
då är Mello något för mig.

Nuförtiden innehåller
tävlingen mer än glitter och glamour. Den största förändringen som jag
själv minns kom med Lordis
”Hard rock Hallelujah”.
I monsterkostymer och masker äntrade de schlagerscenen år 2006 och
tog hem hela Eurovision med sin ”skräckrock”. Tävlingen öppnades nu
upp för fler genrer än tidigare. Idag skickar vi Robin Stjernberg till Eurovision, en grym sångare med ett helt ok bidrag. För första gången kan
till och med jag konstatera att ” rätt låt vann”.
Nu håller vi på Kaggeholm i en egen Melodifestival och det är vårt första projekt tillsammans för
omväxlings skull. Jag ska ha kul, både som journalist och klasskamrat. För allt handlar som sagt
om rätt sällskap, och rätt sällskap det har man
på Kaggeholm. En riktig jävla schlager, det tyska
ordet för något som slår helt enkelt. Så ha riktigt kul nu allihop,
det här blir en hit!
Min mellohöjdpunkt:
Inslagen innan varje låt och
scenkläderna.

Nikki och Kiri ska ska hålla i spakarna på farkosten och utlovar en legendarisk show.

Fyrverkeri, konfetti,
glädje, energi, och minst
två nakenchocker. Det
utlovar årets Melodiprogramledare Nikki
Borgh tillsammans med
sidekicken Kiri Luyirika.
- Var beredda!, manar
Kiri.
BÅDE NIKKI OCH Kiri verkar

lugna och samlade när Volym träffar dem, fem dagar innan dagen D.
Inga nerver utanpå, ingen stressad
uppsyn.
– Jag är inte nervös, jag är taggad,
konstaterar Kiri.
– Jag blir aldrig nervös, att stå
framför kameran är så naturligt,
säger Nikki.
NIKKI HAR HAFT siktet inställt

på att knipa programledarrollen på
Melodi sedan hon sommaren 2011

Jag älskar
kameran
och den
älskar mig.
		

Nikki

hörde talas om Kaggeholm för första gången. Hon hoppas även på att
någon gång i framtiden lyckas landa
ett programledarjobb i Svt:s Melodifestival.
– Jag älskar kameran och den älskar mig, säger hon.

Nikki hade precis opererat en visdomstand och led av sviterna av
bedövningen när hon skulle på audition. Hon hade ingen bra känsla
efteråt och trodde hon vinkat hej
då till uppdraget. Men Melodikomittén såg förbi tandläkarbedövningen.
– Jag är dem evigt tacksam att jag
fått chansen, det här är en del av
min stora dröm, säger hon.
ATT INTE VARA 100 procent för-

beredd verkar dock vara lite utav ett
framgångsrecept. Kiri bestämde sig
för att söka i sista stund och var ej så
förberedd, men han tror att det faktum att han kunde finna sig i situationen gav hjälp på vägen.
– Det känns så bra att vi fått
chansen, säger Kiri som enligt Melodikommittén var det
självklara valet till sidekick. Även
han
har
programledardrömmar, även om de inte är lika

MELODI13

3

styr tidsmaskinen
Kiri om Nikki:
- Nikki är en
energikick!
Hon har glöd
och sprider
energi. Hon är
alltid glad och
positiv och det
är guld att ha
henne
ombord.

Nikki om Kiri:
- Kiri är en skön
kille som sprider
mycket glädje.
Han är otroligt
rolig, han får mig
att skratta och då
får jag alltid
energin tillbaka.


Jag är inte
nervös, jag
är taggad.


tegen om showen på tisdagskvällen, men avslöjar att öppningsnumret kommer bli något extra.
– Showen kommer få en flygande start, berättar Nikki kryptiskt.
Och jag kommer bjuda på nakenchocker. Dessutom får vi celebert

besök i form av två kändisar, avslöjar Nikki.
– Och så ska vi resa lite i tiden,
hintar hon dessutom.
HEMLIGHETER TILL TROTS är

en sak dock säker: siktet är inställt

att leverera en riktigt bra show.
– Vi vill att publiken ska känna
samma glädje som vinnaren känner,
säger Kiri.
– Det ska vara en euforisk glädje!,
lägger Nikki till.
ANNA-KARIN BLOM

FAKTA. Nikki Borgh & Kiri Luyirika

Kiri

utmejslade som Nikkis. Kiri menar
att sidekickrollen passar honom bra
och båda försäkrar om att det inte
kommer att bli aktuellt att kriga om
strålkastarljuset.
TV-KAMEROR och
direktsändning, rädslan för att saker går fel borde inte ligga långt bort
Men Nikki och Kiri känner lugn.
PUBLIK,

– Jag kan inte se något värsta
scenario framför mig, för shit happends, säger Nikki.
– Och grejen är inte att man gör
fel, utan hur du tar dig därifrån,
säger Kiri.
Programledarduon är något för-

FOTO: ROBIN ERIKSSON

Namn: Nikki Borgh
Ålder: 24
Utbildning: TV
Favorit mello-låt: Islands Eurovisionbidrag 2010, Yohanna - Is It
True
Speciell talang: Prata olika dialekter

Namn: Kiri Luyirika
Ålder: 19
Utbildning: Bibel+
Favorit mello-låt: Martin - (Du är så)
Yeah Yeah Wow Wow från 1999
Speciell talang: Prata mycket strunt
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31 000

Så mycket kostar årets melodifestival.
För de pengarna kan 2074 stycken
micropopcornpaket köpas. Det är 50
popcornpåsar per elev.

Linnea Dolk
Bidrag: Be
Text & musik: Linnea Dolk
Alexander Hällzon & Marie Carlsén
Bidrag: Nothing
Text & musik: Alexander Hällzon

Anton Hultberg & Sofia Svensson
Bidrag: 217
Text & musik:Anton Hultberg

Årets
bidrag

Lukas Lind
Bidrag: Vi faller nu
Text & musik: Lukas Lind

Melodi 13 är igång och alla bidrag har
utsetts. Volym träffar deltagarna och
presenterar alla bidrag fram till den stora
tävlingen. Nu är det bara att spana in alla
deltagare och önska dem lycka till.

Magpie
Bidrag: Dust
Text: Karolina Goczkowska
Musik:Kasper Thåström

The Sean
Bidrag: Weather man
Text: Sean Eriksson
Musik: Sean Eriksson &
Kasper Thåström

Viva
Bidrag: Move
Text & musik: Malin Hallqvist &
Linnéa Gustafsson
Martin Samnell
Bidrag: När solen överger
Text & musik: Martin Samnell
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“Haft en bra dag i studion!“
Twittrar Alexander Hällzon
som tävlar med bidraget
“Nothing“.

dagar kvar till Melodi13 dagar kvar till Eurovisionfinalen i Malmö

”Jag tror jag sålde
in det ganska bra”

Det är Joel Höglunds
vision som ska forma
Melodi13. Temat är ”Tillbaka till framtiden” och
Joel är övertygad om att
publiken kommer uppskatta showen han skapat.
– Detta kommer bli jättebra. Det finns mycket
kvalité i klassen att utnyttja, säger Joel Höglund.

HAN ÄR INGET stort fan av melodi-

festivalen och ville egentligen
inte ha rollen som redaktör. Men
en natt och en dröm om festivalen förändrade allt. Joel kunde
inte släppa vad han drömt och
delade därför med sig av sina
upplevelser till planeringsgruppen.
– I drömmen såg jag öppningsnumret och hur jag ville att man
skulle åka tillbaka i tiden, jag såg
hur man kom dit och hur det var
där, säger han.
Men mycket av det runtomkring
har Joel fått hitta på med tiden. När
det stod klart att hans förslag om en

melodifestival med temat ”Tillbaka
till framtiden” skulle bli verklighet,
var det också en självklarhet att det
var han som skulle vidareutveckla
sin dröm och skriva manus.
NAMNET TILL TROTS berättar

Joel att festivalen inte har några
direkta kopplingar till filmen med
samma namn, utöver själva grundidén om tidsresande.
– Det enda man kan räkna med
från filmen är att någon reser framåt
och tillbaka i tiden, säger han.
Efter att ha studerat förra årets me-

Vi tar tempen på programledarna
PRESSKONFERENSEN BÖRJAR trevande. Lama och

vinterbleka står festivalkomittén framme vid podiet.
När projektledaren Cecilia Wassberg sedan tar ton är vi
igång. Vi är laddade, vi är tända. Puh!
Under jubel ropas Nikki Törnblom-Borgh fram och
vi får svar på tal. Årets programledare äntrar scenen
som om hon inte gjort annat. Hon är kaxig, het och
totalt upptänd av adrealin. Händerna fladdrar och
blicken suktar efter mikrofonen. Långt efter att hon
satt sig i publikhavet strålar ögonen som klara kometer.

Armarna flaxar febrilt i något slags sittande dansperformance. Frågan är om denna hackspett någonsin
kommer att landa igen.
Kiri Luyirika är cool. Fåordig, men cool. Hans tidigare erfarenhet som programledare kan ”vi googla upp”.
Lite kaxigt minsann och publiken skrattar maniskt. Det
Kiri behöver är Nikkis energi. Det lugn Nikki behöver
kan Kiri ge. Detta par kommer att ta melodifestivalen
till nya höjder - om Nikki lyssnar lite mer och Kiri
pratar mer. Heja!
JULIA BLOMGREN

lodifestival bestämde han sig för att
inte väva in temat i liveshowen.
– Förra året gjorde man
scenografin i gymnastiksalen, men
jag kände att man inte behövde ha
en röd tråd genom hela festivalen.
Temat kommer gå igen i inslagen,
man kommer åka tillbaka till historiska platser och hämta hem artisterna som kommer sedan uppträder i
nutid, säger han.
SJÄLVA SCENEN anser Joel ska

vara clean med bra ljus eftersom
han tycker det blir fånigt om man

FOTO:ROBIN ERIKSSON

ställer ut lite prylar här och var.
Joel tror att han tillsammans med
övriga i produktionen kommer att
skapa en unik show för publiken.
– Allt kommer starta med ett
moment som kommer sätta hela
festivalen. Det kommer visa hur
mycket vi har jobbat och litat på
våra idéer.
SHOWEN HÄNGER PÅ program-

ledarnas prestation nu, men Nikki
och Kiri är han inte orolig för.
– Jag ska coacha dem bra, säger
Joel Höglund.
ROBIN ERIKSSON

ILLUSTRATION: NIKLAS LINDMAN, EMMA ARPSTRAND

– Eftersom jag kom med idén så var det ganska logiskt att jag skulle stå för innehållet, säger Joel Höglund om sin roll i Melodi13.
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Blast from the past
KAGGEHOLM

2008

BERT KARLSSON TYCKER till om vinnarlåten
”I belive” med artisten Rahel: trots att
det inte är en riktig schlager, har den en
skön känsla och påminner om låten i Saabreklamen, tycker Bert.

PÅ BÄSTA SÄNDNINGSTID blir det kaos då
strömmen bryts. Musikläraren Hasse Johnzon
tar på sig superhjältedräkten, blir kvällens
stora räddare och hittar felet - en utdragen
kontakt.

FÖRSTA MELODIFESTIVALEN
SER sitt ljus och kraschlandar
ute på Kaggeholm.

2009

ETT OLYCKSDRABBAT ÅR i melodifestivalens historia. Influensan härjar, hälften av de tävlande tappar
rösten och många artister börjar missbruka kortison.
Dansaren Anna-Sara Ylvestedt ramlar av scenen och
stukar foten. Den pinsamma incidenten till trots – idag
arbetar hon som danspedagog i Norge. Kjempegrejt!

2010

KAGGEHOLM BEFINNER SIG i ett mörkt läge där lite
kryptonit skulle ha behövts för att adrealinpumpa
musklerna. Att elever vaktar utrustning i gympasalen
om nätterna mot banditer, ses inte med blida ögon.

MÄSTERKOCKEN JUAN GAXIOLA vill helst se
Tomas Ledin som tävlingsbidrag med motiveringen ”han är så erfaren, har bra röst och gör
bra musik.”

ENLIGT STATISTIK SÅ kammar ofta låtar som
PUBLIKREKORD! ÅRET DÅ festivalledningen
bestämmer att det ska vara gratis. Det blir
såklart totalfiasko. Läraren Maggan Engman
minns: ” Det var inte roligt, det var kaos och
folk var sura för att de inte fick sitta.”

2011

ligger sist hem vinst. Så blir det även detta år
då Marie Carlsén vinner med fräscha ”Dance,
dance, dance”. Sofia Svensson och Clara Sundström är låtskrivarduon bakom bidraget.

STOCKHOLMSBANDET SAMEBLOD VINNER
med låten ”Feel my breath”. Duon skriver
senare kontrakt med skivbolaget Riot Factory, släpper debutplattan ”Braided demos”
och får gigga på anrika Debaser.

2012

FÖRSTA GÅNGEN I historien som elever får
mest poäng som inte går musiklinjen. Trots höga
poäng vinner inte journalistbandet Jetlagged.
En bidragande orsak till förlusten kanske kan
spåras till en omtalad stöldräd. När Jetlaggeds
frontfigur Lukas Lind befinner sig i Green room
passar han på att sno en av programledarnas
uppstoppade iller. Ni hörde rätt. But why?!
TEXT OCH ILLUSTRATION: JULIA BLOMGREN

Vinnare i Melodi 12, vad hände sedan?
“Konkurrensen är större i år”
Marie Carlsén kammade
hem segern vid förra
årets melodifestival med
bidraget Dance dance
dance. Nu går hon andra
året på musiklinjen på
Kaggeholms folkhögskola.
Trots att tävlingen gjorde
henne så slut att hon blev
sängliggande i två dagar
tvekar hon inte att ställa
upp i år igen.

Vad har hänt sedan vinsten Marie?

– Jag har fortsatt med mina studier
och vid sidan av skolan sjunger jag
lite på bröllop och i kyrkor.
Hur kändes det att vinna?

– Det var såklart jättekul! Klart man
blev överraskad men samtidigt var
det lite väntat. Låten var väldigt
schlagrig och ”säljig”, så att säga. Sedan var jag sist ut vilket också är en
fördel då folk kommer ihåg en.

FAKTA

Hur firade du vinsten?

Namn: Marie Carlsèn.
Ålder: 22
Gör: Går andra året på musiklinjen
på Kaggeholms folkhögskola
Familj: Mamma, pappa, bror, syster
och pojkvän

– Min mamma och syster var här
så det var mer en familjefest, ingen champagne (skratt). Efteråt
var jag helt slut och låg i sängen i två dagar. Det krävdes
mycket förberedelser.
ANDERS EKSTRÖM

Vad tror du om dina chanser i år?

– Det är fler låtar som säljer i år, så
jag vet inte. Jag tror att Martin kommer vinna. Den låter lite som Oskar
Linnros. Men alla låtar som jag har
hört är sjukt bra. Fast jag tycker inte

att det viktigaste är att vinna.
Är du nervös?

– Inte just nu, jag att det är mer på
låtsas. Men det kanske kommer sedan.
EMMA BENGTSSON

Bästa schlagerlåt: Jag brukar faktiskt
inte kolla på Melodifestivalen om
jag ska vara ärlig. Men det är inte
Perrelli i alla fall (skratt). Om jag ska
säga någon så får det bli Främling
med Carola.
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Efterlyser klackskor
Dansarna har en stor roll i årets festival. Inte mindre än två nummer
per person samt öppningsnummer och pausnummer ska de hinna
med. Som de inte hade nog med
press på sig saknar de nu också
klackskor i storlek 39 och 40.
- Vi har skrivit på facebook att vi
behöver skor till våra nummer och
det är många som har hört av sig.
Men de flesta har så små fötter, vi
behöver större skor, säger Gabriella
Helander som går danslinjen.
Är du nervös?

- Ja det är jag. Jag är lite orolig att
man ska glömma något eller att vi
inte ska vara cynkade. Men jag tror
det kommer bli jättebra det här,
det brukar det bli, säger Gabriella
Helander.
EMMA BENGTSON

Kaos kring tekniken

FAKTA.
Namn: Hanna Eklöf
Ålder: 31 år
Född: Halmstad
Bor: Stockholm
Familj: Sambo

31-åringen Hanna Eklöf ledde Melodifestivalens eftersnack för tre år sedan. Hennes starkaste minne är fortfarande att sända live i den direktsända
finalen i Globen. 
FOTO: PRIVAT

“Min bror grät
efter sändningen”
Det är ganska exakt tre år
sedan som 2,5 miljoner
tittare såg Hanna Eklöf
stå framför kameran i ett
direktsänt eftersnack från
finalen i Melodifestivalen.
Får hon den chansen igen
så tackar hon ja.
- Absolut, det är sjukt
roligt, säger programledaren.
TILLSAMMANS

MED

TIMO

Räisänen ledde Hanna Eklöf eftersnacket av Melodifestivalen år 2010.
Efter alla deltävlingar och den stora
finalen stod hon framför kameran
som programledare, men Eklöfs
melodifestivalsäventyr
började
långt innan det.
I november satte arbetet igång på
allvar för Hanna Eklöf. Då skulle all
research och alla förintervjuer med
artisterna göras. Planeringen för
hur programmen skulle se ut inled-

des också.
– Man jobbar för att skapa
grunden redan då. Det är riktigt
mycket som ska göras, säger Hanna
Eklöf som även skötte allt rörligt
innehåll på Melodifestivalens hemsida.
Det pratas ofta om att artisterna
hamnar i en melodifestivalsbubbla
undet tävlingen, och det är inget
undantag för programledarna.
– Man går omkring som en melodifestivalszombie och pratar även
med nära och kära om att Danny
ändrar outfit i andra chansen, säger
Eklöf.

för att man måste ha en otrolig koll
på allt som händer med artisterna
och allt runt tävlingen.
När deltävlingarna och andra
chansen var avklarad var det dags
för den direktsända finalen inför 2,5
miljoner tittare. Något som Eklöf
inte glömmer i första taget.
– Det var en märklig känsla att
stå där med Timo (Räisänen) och
Dolph Lundgren och veta att så
många ser det, men man kan ändå
inte ta in det förrän efteråt. Det är
nog värre för de anhöriga. Min bror
ringde tio minuter efter programet
och grät, säger Eklöf.

NÄR
MELODIFESTIVALEN
DROG igång innebar det arbete

MEN TROTS ATT hon beskriver

dygnet runt. Allt skulle förberedas
på plats inför programmet och direkt efteråt bar det av till nästa stad,
men Eklöf menar inte att det är största skillnaden med att leda just Melodifestivalen jämfört med att leda
andra program. Hon liknar Melodifestivalen med en nyhetsredaktion

jobbet som att man sätter livet på
”hold” under åtta veckor och att det
kan vara riktigt påfrestande skulle
hon inte tveka om förfrågan att leda
eftersnacket kom igen.
– Jag skulle absolut göra det igen.
Det är sjukt roligt, säger Hanna Eklöf.
ADAM ANDERSSON

Hårddisken med de förinspelade
inslagen med artisterna har krachat
och går troligtvis inte att reparera.
Just nu arbetar inslagsproducenten
Jonathan Jonasson med att lösa
problemet.
- Det här är ett jättestort problem,
jag hoppas verkligen att det går att
rädda inslagen, säger Jonathan.
Tv- eleverna har jobbat länge
med att filma så kallade tidsresor
med artisterna som ska visas under melodifestivalen. Nu går inte
inslagen att spela upp och det som
har hänt är troligtvis att hårddisken
har kraschat. Eleverna har filmat
på olika håll så en del av inslagen
finns förhoppningsvis kvar. Hur tveleverna löser det med återstående
inslag återstår att se.


EMMA BENGTSON

HANNA TIPSAR
1.Den bästa egenskapen hos en programledare är att vara spontan. Man
måste kunna släppa sitt manus om
något händer även om det skulle vara
att man ramlar in på scenen.
2.Man måste vara säker, och det blir
man bara på ett sätt. Man måste repa
och nöta in allting så att man inte
tappar kontrollen under programmet. Det är en riktigt jobbig känsla.
En som har allt planerat in i minsta
detalj är Kristian Luuk. Han planerar
till och med de som inte ska bli riktigt rätt.
3.Kontakten med publik och kameror
är riktigt viktig. Var polare med de i
publiken.
4.Var inte så korrekt. Man får inte
vara så tråkig utan man måste bjuda
på sig själv.

Stressad projektledare
Årets projektledare heter Cecilia
Wassberg. Det är hon som ser till
att allting klaffar. Ett minst sagt hårt
arbete.
- Jag kan knappt sova om nätterna för att det är så stressigt, säger
Wassberg.
I hennes klass kallas hon för Kikki Björkman. Ett mindre charmigt
smeknamn enligt henne själv.
Under tävlingsdagen släpper
Cecilia Wassberg sitt ansvar som
projektledare för att ta över kameran. Inte en lugn stund med andra
ord.
- Ja, det ska bli skönt när det är
över, skrattar tv-eleven.


ADAM ANDERSSON

MELODI13

Vilket är ditt första
minne av melodifestivalen?

Therese
Fredenwall,
deltagare, melodifestivalen 2013.
– Jag minns att vi spelade in
allting på band. Första gången jag
blev starkt berörd var när BIG var
med 1996. Det var första låten
som blev en personlig favorit.

Fem dagar kvar
till festivalen ...
Gymnastiksalen stod tom på morgonen och väntade på att fyllas av scen, ljud och ljus.

Simon Eriksson och Karolina Goczkowska tar en
välbehövlig fika mellan repetitionerna.
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TV-eleven Jonatan Jonasson fixar med green
screen inför inspelningarna.

Lasse Berghagen, folkkär
musiker och melodiveteran.
– När Benny Andersson (ABBA) och
jag skrev “Hej Clown” till Janne
Malmsjö. Vi kom tvåa, och det var
så spännande.

Trycket på biljetterna är hårt, och nu blir det
snart svårt att få en plats.

Gabriel Forss, känd körledare som medverkat i
melodifestivalen.
– Mitt första mellominne är när
Carola vann med Främling 1983.
Den klassiska tideräkningen är ju
före och efter Kristus, men för
många i min generation är det
före och efter Främling.

Jacob Runow och Karl ”Heslow” Horgby börjar
bygga på scenen.

med två Eurovisionbidrag i
bagaget.
– Mitt första melodifestival-minne
är från 1994 då jag var nio år. Jag
minns att jag var sur för att Gladys del Pilar inte vann, av någon
anledning tyckte jag att hon hade
bästa låten.
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Skvallertanten - Har ni hört ...
TV-LINJEN MEDIAKÅTA? Under

Jonas Gladnikoff, låtskrivare

Taggade elever samlades i Kaggeholms aula inför presskonferensen.

förmiddagen igår fick vi nys om
att en hårddisk gått sönder hos tvlinjen. Detta skulle enligt festivalledningen vara en total katastrof
då mycket av deras arbete fanns på
den. Men frågan är om den verkligen var trasig, eller om de bara ville
ha uppmärksamhet i tidningen.
– Det vet jag ingenting om. Det
måste de ha hittat på, säger skolans dataexpert Carl Andersson när
Volym frågar hur det går.
TV-linjen hävdade sedare att
en kille i klassen satt och arbetade
med att laga hårddisken, men när vi
ringer honom dementerar han detta.
WOMEN’S CHOICE. Nikki Borgh

blev vald till programledare i

Melodi13, men hon var inte den
enda som ville leda programmet.
Nu menar en av de killar som kämpade om rollen att hon enbart
valdes på grund av sitt kön.
– Jag tror att anledningen att Nikki blev vald
är att det bara var tjejer
i valberedningen, säger
programledarkandidaten
till Volym. Valberedningen bestod vid tillfället av
åtta tjejer och ingen kille.
MUSIKEN FÖR DEM
SAMMAN? Det går en

del rykten om att
det bildats nya par
på musiklinjen
sedan termin-

starten. Somliga är bekräftade,
andra inte. Enligt Marie Carlsén
älskar alla varandra på musiklinjen. Kanske kan
Melodi13
froda
ytterligare några
kärlekspar nu
när det ska
samarbetas...
T V-EL E V
BÖN HÖR D.

När ett tv-team
var ute på uppdrag
hände just det
som
alla
elever
f a s a r
för när

ILLUSTRATION: EMMA ARPSTRAND

de lånar “Kaggebilen”: Den
gick sönder. Trots desperata
försök att få igång den hjälpte
ingenting förrän man fick ta hjälp av
högre makter. Efter att chauffören
bett en bön om att bilen skulle
starta vred han på nyckeln - och
visst startade bilen då.
SKOLÖSA DANSARE. Ska vi få

se dansare utan skor i årets musiktävling? Ja, just nu verkar det inte
bättre, för dansarna -som kommer
få en stor roll på scenen- saknar
klackskor. Tydligen letades det
ordentligt i dagarna. Efterlysningar på facebook och under dagens
presskonferens har förekommit.
I Hasseln fick man även besök av
skoletande dansöser under dagen.

