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Jag vill absolut vinna Melodi 14!

DET VAR EN tisdag för några månader sen och vi var samlade i 
kapellet för dagens Fokus. Men innan allt sätter igång greppar skolans 
musiklärare mikrofonen. Han berättar att det är hög tid för dem som 
vill vara med i årets Melodi 13 att skicka in sitt bidrag. I samma stund 
som han avslutar meningen går det kalla kårar genom hela kroppen. 
Händerna börjar utveckla en plötslig handsvett och hjärtat klappar så 
hårt att jag undrar om det snart hoppar ut och hamnar vibrerandes i 
grannens knä, totalt utblottat. Jag vill sååå gärna ställa upp i Melodi 13!

JAG VET VAD jag borde, vill och önskar göra, men samtidigt kän-
ner jag mina begränsningar. Om det är ren rädsla eller dessvärre enbart 
kall fakta, det vet jag inte. Men trots att jag studerar journalistik och i 
framtiden hoppas på att försörja mig med hjälp av de skrivande orden, 

är det en smula ironiskt att jag 
är absolut kass och totalt helt 
värdelös på att skriva låttexter. 
Hjärtat säger ja, sinnet nej och 
konflikten stannar kvar ända 
tills sista inlämningsdagen.

NÅGRA VECKOR senare 
sitter vi åter i kapellet. Denna 
gång för presskonferens. Årets 
artister och låtar ska presente-
ras. Bittert nog sitter jag på fel 
sida om gången, igen. Räd-
slan för att misslyckas i ett 
tätt samarbete med den totala 

skrivkampen fick återigen vinna. En annan sida på melodimyntet som 
gör att jag hindrar mig själv att ställa upp är just tävlingen och vinsten. 
Jag är extremt tävlingsinriktad och har ytterst svårt att ge mig in i en 
tävling halvhjärtad. Spelar ingen roll om det handlar om brädspel som 
Monopol, bowlingmatchen med vännerna, eller om jag plötsligt får för 
mig att komma först till närmaste lyckstolpe när jag går bredvid folk på 
trottoarkanten. Ger jag mig in i det så gör jag det till 250 procent och jag 
vill vinna! Men på grund av på tok för höga prestationskrav väljer jag att 
backa tillbaka i rädsla över att stå där som förlorare och inte vinnare. Så 
nu är det istället dags för mig att bevaka årets tävling. Vem vill vinna?! 
Till min stora besvikelse vill ingen vinna. Är det inte det som är grejen? 
Jag menar bidrag, jury, röster, tävling, är inte 
det lika med vinst?

Ytterligare några veckor har gått och ikväll 
är det dags! Jag kikade in en snabbis i gym-
pasalen under repetitionerna igår och kände 
hur sångnerverna sprattlade vilt i kroppen 
som idag gett mig musikalisk träningsvärk. Jag 
ville inget hellre än att springa upp på scenen 
och greppa mikrofonen.

JAG ÄR ÖVERTYGAD om att jag kommer 
att sitta där i publiken och tänka på hur 
jag själv skulle framfört bidraget, precis 
som jag gör alla andra musiktävlingar. 
Möjligt att en ånger också dyker upp för 
att jag inte tog chansen. Jag menar, i stort 
sett kanske man till och med skulle ha en 
möjlighet i årets Melodi att ta hem hela rub-
bet, då det endast skulle vara jag och Mar-
tin som skulle vilja kamma hem segern! 
Jag ser framför mig en kroppsstrumpa 
med guldpaljetter, höga stilettklackar 
och svallande hår som fläktar i Carola-
vinden (efter hennes instruktioner 
från söndagens coachning). 

JA, NU ÄR det helt enkelt bestämt. 
Bättre att ångra något man har gjort än att 
ha det ogjort. Nästa år är det jag som ställer 
upp och inget kan stoppa mig! Eller ...?

krönika
“Jag gillar att bossa”

Namn: Matilda Nyberg
Roll: Producent för Melodi 13
Ålder: 25 år
Tidigare utbildning: Kalle Flygare
Framtidsdröm: Producent
Yrkesförebilder: Agnes-Lo Åkerlind 
och Karin af Klintberg
Bästa melodifestivallåt genom 
tiderna: Amazing med Danny
Detta äter jag helst som mello-
snacks: Choklad

FAKTA. 

Det är Matilda Nybergs 
ansvar som producent, 
att som spindeln i nätet, 
hålla ihop alla trådar och 
se till att visionen för 
temat ”Tillbaka till fram-
tiden” blir en verklighet. 
Ett pressat och stressat 
jobb för många, men 
Matilda är förhållandevis 
lugn inför uppgiften. 
  – Ingen idé att tänka på 
allt som kan gå fel. Alla är 
sjukt duktiga, vi kommer 
lösa detta, säger hon.

FÖR MATILDA FANNS det ingen 
annan roll inför Melodi 13 som 
var så självklar som producent- 
rollen. Det fanns viss konkurrens 
men lotten föll slutligen på henne 
vilket hon blev glad över.

– Jag gillar att bossa men också 
att peppa de andra för att få hem 
ett så bra slutresultat som möjligt. 
Att jobba kreativt och hitta kreativa  

 

lösningar är också väldigt roligt, 
berättar Matilda. 

DÅ DRÖMJOBBET ÄR att en dag 
få jobba som producent, och gärna 
med live-tv, blev detta projektet 
perfekt för henne till den framtida 
portfolion. Hennes ansvar är att 
hålla ihop arbetet, framförallt det 
konstnärliga, och förverkliga de 
idéer som redaktören Joel Höglund 
förmedlar.

– Jag är den enda som vet hur alla 

kreativa inslag i bild och produk-
tion ser ut. Om Joel säger att han 
exempelvis vill ha levande djur på 
scenen måste jag fundera på om det 
kommer passa in, hänga ihop med 
temat, samt se om det är genomför-
bart eller inte, säger hon.

DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN som 
Matilda är med och leder en sådan 
stor produktion. Hon var med och 
hjälpte till under Idrottsgalan och 
fick bra koll på vad hennes roll in-
nebar. Enligt Matilda har samar-
betet mellan samtliga grupper 
fungerat bra och under gårdagens 
förberedelser flöt allt på som det 
skulle. Idag är det generalrepetition 
några timmar innan kvällens stora 
musikfest. Det är inte många saker 
hon oroar sig över, men det finns ett 
orosmoln.

– Öppningsnumret! Det finns en 
stor risk, och går det fel kommer allt 
gå fel ... Nej, vill inte ens tänka på 
det! Det kommer att gå bra, säger 
hon och ler finurligt.

LINA LUND

FOTO: ANDERS EKSTRÖM

“Jag är extremt 
tävlingsinriktad 
och har ytterst 
svårt att ge mig 
in i en tävling 
halvhjärtad”

Alla är 
sjukt  
duktiga, vi 
kommer 
lösa detta.

– Jag är den enda som vet hur alla kreativa inslag i bild och produktion ser ut.
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Linnéa Gustafsson och Malin Hallqvist är ute

efter att ge en bra show och förmedla känslan av ett inre 

pepp till publiken. Som låtskrivare

har de funnit varandra och har nu samarbetat i ett halvår.

– Linnéa kommer med det synthiga och jag med det rockiga.

Malin och Linnéa hade 
aldrig träffats när de 
började musiklinjen på 

Kaggeholm förra året. Nu har duon 
jobbat med låten Move från janu-
ari, och har skrivit musik ihop ända  
sedan förra hösten.

– Vi har funnit varandra, säger de 
och ler.

ATT SAMARBETA NÄR man 
skriver musik kan vara svårt, då 
är det viktigaste att vara vänner, 
kunna kompromissa och säga ifrån, 
tycker tjejerna.

– Ibland har jag fått säga ”Malin, 
gå nu!” när jag måste komma i rätt 
mode och fokusera, säger Linnéa 
Gustafsson.

– Vi har varit mycket till- 
sammans ifrån hela tiden och det 
har funkat jättebra för oss, säger 
Linnéa Gustafsson.

Båda är överens om att det bästa 
med Melodi 13 är att hela skolan 
är med och jobbar för ett grymt  
resultat.

– Alla linjer är med och vi satsar 
allt, det är sjukt kul, säger Malin.

TROTS ATT TÄVLINGEN nu bara 
är timmar bort så har ingen av dem 
tänkt så mycket på om de kommer 
vinna.

– Det är lika roligt om någon 
kommer fram och säger att vår låt 
är bra, då blir jag asglad, men det är 
såklart alltid en nice bekräftelse att 
vinna, säger Linnéa.

– Fast vi har inga anhöriga här 
ikväll så jag vet inte, skrattar Malin.

I FRAMTIDEN DRÖMMER båda 
om att jobba med musik, att skriva 
låtar och framföra dem.

– Om vi vinner ikväll skriver vi 
in det i CV:t, säger Malin Hallqvist 
och skrattar. ELLINORE WOLF

Namn: Malin Hallqvist
Ålder: 20 år
Vilket instrument skulle du vara? 
Gitarr, det är det vackraste in- 
strumentet, både ljud och utseende. 
Alla killar blir snygga med gitarr.  
Tjejer med.
Favoritschlagerlåt: Jag gillar inte 
schlager.
Favoritmellosnacks: Har varit och 
köpt en mango precis, den blir mitt 
snacks.

Namn: Linnéa Gustafsson
Ålder: 19 år.
Vilket instrument skulle du vara? 
Ett helt trumset, eller bara en arg 
crashcymbal, haha.
Favoritschlagerlåt: Euphoria, jag 
grät när jag hörde den första gången.
Favoritmellosnacks: Kaffe, bara 
man har kaffe blir allt bra.

FAKTA. 

Viva vill förmedla styrka

– Ibland har 
jag fått säga 
”Malin, gå nu!”
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HON HAR SLÄPPT ett flertal 
album och medverkat i musikaler, 
musikprogram och såklart Melodi- 
festivalen. Nu är hennes vision att 
undervisa elever i sång och musik 
utifrån sina egna erfarenheter med 
30 år i branschen. Samtidigt som 

hon vill fortsätta att göra sin musik. 
– Det vill jag göra ända till den 

dag då jag trillar av pinn (skratt). 
De bästa skivorna har jag ännu inte 
gjort. 

I DEN LILLA gympahallen hörs 

endast fläktarna och klicken från en 
kamera – och Carolas stämma. 

– Jag vill att ni ska bli det bästa ni 
kan bli!

Hon står uppe på scenen och 
berättar om sin längtan att få coacha 
unga människor. Efter en längre 
stund fylld av tips och råd och 
även en bön är Carola redo att höra  
bidragen. 

– Okej, är det någon som har 
bråttom hem som vill börja?
Alla skakar på huvudet. 

– Ah, ni har alla en kudde här 
kanske, ler hon.  

Under kvällen pratar Carola om 

hur artisterna gör entré och hur de 
går av scenen. Det är viktigt att inte 
lämna något åt slumpen. Utan istäl-
let tänka från A till Ö. 

– Om artisten inte riktigt vet när 
hon ska gå in på scenen blir det 
ett orosmoment som stjäl hennes 
fokus. Publiken känner av sådant.    

EFTER ATT THE Sean har spelat 
klart sin låt vänder Carola sig åt oss 
lyssnare.

– Vad tycker ni andra om detta? 
Jag vill höra bra saker.

– Han har verkligen energi, säger 
en tjej i främre stolsraden.

– Låten är riktigt bra, hörs från 
någon annan.

Med en säker men ändå mjuk ton 
i rösten tar hon upp det som var och 
en av artisterna behöver jobba med, 
allt för att de ska kunna bli det bästa 
de kan bli. 

Carola har inte haft någon coach 
utan har lärt sig själv genom hennes 
erfarenheter efter alla år som artist. 

– Jag har fått göra mina misstag i 
offentlighetens ljus och därmed lärt 
mig vad som passar.

Carola reser sig upp från stolen 
och går fram till Linnéa Gustafs-
son i Viva som står längst fram på 

Som en frisk vind kliver hon in i bakre delen av den 
dunkla gympahallen. Med barnvagnen rullandes fram-
för sig med en sovande dotter går hon fram och hälsar 
på några ur tv-teamet. Schlagerdrottningen Carola 
Häggkvist har tagit sig ut till Kaggeholm för att finnas 
med och ge tips och råd till deltagarna i Melodi 13.

“Jag vill att ni ska bli det bästa ni kan bli”

klockan 19 smäller det!

ikväll
Dagens instagrambild

Så skrev sångerskan Marie Carlsén och la upp 
den här bilden på Instagram. 
Känner ni igen dom?

”Ibland får man grädde i  
Kastanjen, då får man akta sig”

Ålder: 46
Familj: Barnen Amadeus (15) och 
Zoe (3)
Medverkat i: Melodifestivalen fem 
gånger, varav vunnit tre. Musikaler 
som The Sound of Music och Les  
Miserablés. Jury i Idol och coach i 
The Voice Sverige. 
Ser upp till: Barbra Streisand 
Aktuell: Coach till Kaggeholms  
artister.

FAKTA. 
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scenen och sjunger. Hon visar med 
handen att hon vill att Linnea ska 
backa bakåt på scenen för att senare 
kliva fram igen. 

KLOCKAN BÖRJAR NÄRMA sig 
tio på kvällen och fler och fler har 
droppat av efter en heldag med  
repetitioner. Men några dröjer kvar 
för att få prata lite extra med Carola. 
Mobiler plockas upp ur fickorna 
och riktas mot henne. Det är flera 
som tar chansen att ta en bild till-
sammans med coachen. 

Carola är nöjd med kvällen  
och tycker att det är jättekul att vara 

med ute på Kaggeholms folkhög-
skola. 

– Jag känner mig upplivad i 
själen. Jag skulle vilja få allas låtar så 
att mina medarbetare på Universal 
kan lyssna på dem.

KAGGEHOLMS ARTISTER upp-
skattar Carolas besök. Sofia Sven-
sson är en av dem.

– Det var jättekul att ha henne 
här! Jag och Anton valde att ändra 
lite på hur vi rör oss på scenen och 
hur vi gör entré, efter tips som vi 
fick från Carola. 

 LINDA WALL
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Det handlar 
om tajming - 
rätt låt, i rätt 
tid på rätt 
plats.

“Jag vill att ni ska bli det bästa ni kan bli”
Lyssnar du på dina egna skivor?

– Nej, det gör jag inte. När jag hör 
mig själv blir jag lätt lite självkritisk 
och tänker att det där kunde jag ha 
gjort bättre. Men ibland när jag hör 
mina låtar så kan jag tycka att det där 
svänger ju.
Vilka skivor är du mest nöjd med?

– Sov på min arm, den är välpro-
ducerad. Sen gillar jag My Tribute, 
den är full med dynamik.
Mina bästa plattor har jag fortfarande 
kvar att göra. 

CAROLAS NYCKLAR
- att du har något att ge
- gör saker utifrån tacksamhet och 
inte på grund av bekräftelsebehov
- vara lyhörd och beredd på att 
förändra dig men ändå vara trofast 
mot sitt hjärta, inte bara göra indie 
pop utan också testa nåt annat
- tänk på rätt klädval till låten,  
att den går i linje med låtstilen
- våga stå ut i mängden

TIPS. CAROLA TYCKER TILL

Kattis om det bästa med Melodifestivalen:
“Det är en positiv händelse i ett annars ganska splittrat och sargat Europa.  

Att det finns mycket att skratta åt, att det har blivit rolig, välproducerad och  
påkostad tv att titta på.”

Nästan400
journalister var ackrediterande till  
Melodifestivalens final 9 mars i år.

Marie Carlsén får tips om hur hon ska röra sig på scenen.

Melodi 13s deltagare tyckte att coachningen var givande.  FOTO: LINDA WALL Carola tyckte att besöket på Kagge var upplivande.  FOTO: ELLINORE WOLF

 FOTO: ELLINORE WOLF
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Timbuktu möter Daniel 
Adams-Ray. Det är vad 
publiken kan vänta sig 
av kvällens sjätte bidrag, 
2.1.7, med Sofia Svensson 
och Anton Hultberg. Hon 
sjunger refrängerna och 
han rappar  verserna. 

LÅTEN ÄR INSPIRERAD av psal-
men 217 från psalmboken, men  
texten har också en djupare in-
nebörd som avslöjar Antons hög-
stadietid.

– Trots att jag blev mobbad i 
tonåren har jag ändå lyckats se peri-
oden ifrån ett  annat perspektiv. In-
gen kan ta ifrån en det som är unikt, 
säger han.

Samarbetet mellan Sofia och An-

ton startade redan under vistelsen 
på Gran Canaria som  musik- 
eleverna gjorde tidigare i år. Då 
framförde de psalm 217 under en av 
konserterna. Och psalmen fick se-
dan bli inspiration till deras bidrag 
i Melodi 13, 2.1.7. 

ANTON, SOM HAR skrivit låten, 
ville testa något nytt.

– Det är en raplåt, något jag inte 
har skrivit sen roliga timman i  
mellanstadiet, säger han och ler.

Det finns en rad i psalmen som 
Anton fastnade extra för; ”Lär mitt 
öga att jag ser, hur du är i det som 
sker”. Enligt honom handlar det om 
att se saker från Guds perspektiv, 
ett högre perspektiv, något han fick  
uppleva under högstadietiden:

– Jag blev mobbad. Men mobbar-
na kom fram och berättade om sina 
familjeproblem, och jag antar att jag 
på grund av deras omständigheter 
kunde se själva mobbningen från en 

annan synvinkel. Till slut brydde jag 
mig inte ens om vad de sa, berättar 
Anton.

NÄR ANTON OCH SOFIA blir 
ombedda att förklara låten är de 

båda överens om innehållet och 
känslan de vill förmedla, att inte ge 
upp.

– Det är en fartig och glad låt med 
en text full av hopp, säger Sofia och 
Anton nickar instämmande.

Till årets Melodi 13 har Sofia inte 
skrivit någon egen låt, inspirationen 
infann sig aldrig. Men man skulle 
kunna säga att hon redan gjort sitt 
till skolans årliga musikevenemang 
då hon förra året skrev texten till 
vinnarlåten för Melodi 12. 

Ikväll gäller det, och trots att det 
är en tävling ligger Sofia och Antons 
fokus på att ha roligt och njuta av 
att få vara med i en så stor musik-
produktion. De har två favoriter 

som de tror kan komma att ro 
hem vinsten och stå som segrare i   
Melodi 13.

– Jag gillar Linnea och Malins låt, 
Move. Den är ösig och refrängen 
sätter sig i huvudet, säger Anton.

– Dust med Karolina och Kasper 
är min favorit då den är så annor-
lunda och sticker ut från mängden, 
fortsätter Sofia. 

Timmen är snart slagen och det 
är dags för Melodi 13 att dra igång, 
för Anton och Sofia handlar det nu 
om att få nerverna i schack för att 
sedan tagga igång för tävlingens 
enda rapbidrag.

LINA LUND

Med 2.1.7 vänder de 

mobbing till musik

Det är en  
fartig och glad 
låt med en text 
full av hopp.

 Sofia

Namn: Sofia Svensson
Ålder: 20 år
Vilket instrument skulle du vara: 
Piano, det är det instrument jag  
gillar bäst.
Framtidsvision: 
Just nu ganska öppen, vill inte stänga 
några dörrar än.
Bästa mellosnacks: 
Naturgodis.

Namn: Anton Hultberg
Ålder: 22
Vilket instrument skulle du vara: 
Ett piano. Jag spelar alltid piano när 
jag vill lugna ner mig.
Framtidsvision: 
Jag hoppas på att hålla på med musik 
också framöver och jobba med det.
Bästa mellosnacks: 
Chips med sourcream-smak.

FAKTA. Anton och Sofia

Sofia Svensson och Anton Hultberg 
framför Melodi 13:s enda raplåt.
FOTO: ANDERS EKSTRÖM
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“Jag har 
aldrig sett 
showen”

TROTS ATT KÖKSCHEFEN 
Juan Gaxiola jobbat på sko-
lan i drygt femton år, har han 
fortfarande inte sett en enda 
Melodifestival på skolan.

– I morgon när det är 
show så gör vi frukost, fika, 
lunch, fika och sen middag. 
Man blir jättetrött och inte 
jätteglad. Jag har inte sett en 
enda show och kommer inte 
se showen i morgon heller, 
säger Juan.

Schlager är ingen favorit 
för Juan, men däremot gil-
lar han både Magnus Ug-
gla och Thomas Ledin. Även 
världsartisterna Elvis Presley, 
The Rolling Stones och The 
Beatles ligger Kaggeholm-
sprofilen varmt om hjärtat.

ANDERS EKSTRÖM

Melodi 13 
timme för 
timme:
09.15-12.00 Artisterna smin-
kas/repeterar

12.00-13.00 Lunch

13.30-17.00 Genrep

17.00-18.00 Middag. 
Pastasallad à la Juan serveras 
till hela produktionen

18.00-18.30 Publiken 
välkomnas i matsalen

18.30-19.45 Studion slår upp 
portarna och publiken får 
ta plats

18.15-18.30 Produktionen 
har PEPP-möte inför kväl-
len!

19.00-20.20 Sändning

21.00 Nedriggning och   
efterfest

Weatherman handlar 
om olycklig kärlek

Kaggeprofilen:

Kasper Thåström och Sean Erikssons bidrag Weatherman 
handlar om olycklig kärlek, dock ej självupplevd.

Kärlek är lätt 
att skriva om, 
olycklig kärlek 
är ännu  
enklare.
 Sean

Namn: Sean Eriksson och Kasper 
Thåström.
Ålder: 21 och 23 år.
Vilket instrument skulle du vara:
S: Harpa, för det låter vackert.
K: Tamburin, det är ett underskattat 
instrument som man kan slänga in 
på allt. Eller lyra, för jag har många 
strängar på min, haha.
Framtidsvision: 
S: Att fortsätta jobba med musik på 
ett eller annat sätt
K: Bli en rockstar! Slå igenom med 
ett band vore kul.
Favoritmellosnacks: 
S: Hjortron. Haha nej, vänta ... After 
eight!
K: Då säger jag slånbär. Om jag inte 
har några tar jag popcorn

FAKTA. The Sean

FOTO: ELLINORE WOLF

– Att se tillbaka på ett för-
hållande när man är den 
som längtar tillbaka.

Så beskriver Sean 
Eriksson sin och Kasper 
Thåströms låt Weather-
man som deltar i kvällens 
Meloditävling.

I MUSIKERNAS LOGE springer 
artister ut och in. Skratt och gitarriff 
blandas med nervösa diskussioner 
om klädbyten. Men allra längst in i 
logen sitter Sean Eriksson stilla och 
lugn och med ett brett leende. Han 
är inte nervös utan ser fram emot 
kvällen.

När Sean och Kaspers bidrag 
Weatherman skrevs inspirerades 
han av andra förhållanden, men har 
själv upplevt hjärtesorg.

– Kärlek är lätt att skriva om,  
olycklig kärlek är ännu enklare. 
Folk känner igen sig, och så har det 
nog alltid varit, säger Sean.

Efter en hel dags repande och fin-
slipande kan han ändå inte låta bli 
att ta upp gitarren och jamma.

– Man är ju spelsugen om kväll-
arna. Det är kul att spela musik helt 
enkelt, säger Sean.

Sean tror, likt förebilden Sting, 
att man blir en bra låtskrivare av att 
skapa mycket musik, helst skriva en 
text om dagen. Sean inspireras ock-
så av Jeff Buckley. När underteck-
nad frågar vem det är blir det död-
styst i logen  innan samtliga förfasas 
över den musikaliska okunskapen.

Kasper rusar in med gitarren över 
axeln, han har just övat med en an-
nan grupp. Han sätter sig bredvid 
Sean.

– FÖRHOPPNINGSVIS VINNER 
VI, Weatherman en jättebra och 
hookig låt. Det var Sean som gjorde 
färdigt en låtidé jag hade haft i ett år, 
säger Kasper Thåström.

Sean berättar att det finns två bid-
rag som de flesta av musikerna tror 
kommer vinna, men vilka det är vill 
han inte avslöja.

– Själv tror jag på Maries låt 
Nothing. Hon dansar och sjunger 
samtidigt, det är ju inget som slår 
det, skrattar Sean.

Även om Sean inte tror att de 
kommer vinna med Weatherman 
tycker han inte det råder någon-
större konkurrens mellan musik-
erna.

– Nej, det är en oas av kärlek här, 
säger han och tar emot en high five 
från Marie Carlsén.  ELLINORE WOLF



Karolina och Kasper var 
med i förra årets melodi-
festival. I år är de tillbaka 
som Magpie för att ta 
revansch med Dust, en låt 
som blev vad den blev.

KASPER OCH KAROLINA har nu 
känt varandra och spelat tillsam-
mans i två år. Deras stil i Magpie 
skulle de själva säga, är en blandn-
ing mellan Nirvana, Jose Gonzales 
och Massive attack. 

– Vi tänkte att vi ville göra en 
rocklåt i år igen. Men sen så blev det 

inte alls så när vi väl började jobba 
med låten, säger Karolina.

Deras livsfilosofi är “vissa saker 
bara blir och det är det som kallas 
livet”, en filosofi som de använder 
sig av när de skapar sin musik. Låten 
Dust ändrades längs vägen. Låten 
skrev Karolina en eftermiddag utan 
någon vidare inspiration.

– Jag skrev ner det första som 
ploppade upp i huvudet, berättar 
Karolina. 

DUST HANDLAR OM alla 
föreställningar som finns om hur 
man ska vara enligt samhället för 

att passa in, att man kan bli ganska  
galen av det men att  egentligen är 
man väldigt fri.

– Texten är rätt osammanhän-
gande och flummig, säger Karolina 
om Magpies låt.

 
MAGPIE BESKRIVER LÅTEN 
som atmosfärisk, abstrakt men må-
lande. Kasper ville först döpa låten 
till Free men till slut blev det Dust 
som kändes rätt.

– Det är mycket av vårt nummer 
som bara blivit. I princip ingenting 
har vi direkt gått och planerat i flera 
veckor eller så, utan vi har tänkt 

fram och tillbaks, kanske kan vi 
göra såhär eller såhär. Karolina ser 
allt i bilder framför sig och jag får ut 
det i huvudet hur man skulle kunna 
göra det med musik. Tillsammans 
blir det ganska bra då, säger Kasper.

Kasper som är med i ett flertal 
bidrag känner självklart mest för 
Magpie och The sean där han själv 
varit med och skapat låtarna. 

– Vi vill göra ett häftigt nummer 
det är det viktigaste, men visst hop-
pas jag att något av mina bidrag 
vinner, säger Kasper och Karolina 
instämmer.

EMY JENSEN CARTOLANO
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Schlagersångerskans scentips inför Melodi 13
”Drick mycket te och käka inte godis eller mjölkprodukter 
precis innan framträdandet – det slaggar igen halsen”

Namn: Kasper Thåström och Karolina 
Gorczkowska.
Ålder: 22 och 20 år.
Vilket instrument skulle du vara? 
Kasper: En lyra, för jag har många 
strängar på min lyra. 
Framtidsvisioner: 
Vinna Melodi 2013
Bästa mellosnacks: 
Kasper: Slånbär (om jag inte har det 
så äter jag popcorn)
Bästa schlagerlåt: 
Karolina: You - Robin Stjernberg

FAKTA 

Ellen Berg körade i Melodifestivalen 2013.  FOTO: PRIVAT

“Texten är flummig” 

ELLEN BERG BRINNER för 
musik. Hon har sjungit i rockband, 
gått på ett flertal musikutbildnin-
gar och arrangerat en musikfestival. 
Senast var hon med i Melodifesti-
valen 2013, då körade hon bakom 
Lucia Pinera med bidraget ”Must 
be Love”. Ellen ger exklusivt Volyms 
läsare tips utanför och på scenen. 

Hur förbereder man sig?
– Vi repade och var förberedda 

ganska lång tid innan. Vi fick lyssna 
på låten jättemycket, vi skulle kunna 
låten så bra så man kan göra kulle-
byttor samtidigt. När vi uppträdde 

fanns inget utrymme för improvisa-
tion vilket är ganska skönt. När det 
väl är dags måste man försöka slå 
bort negativa tankar, inte tänka på 
vad som kan gå fel och bara försöka 
slappna av. Så se till att vara or-
dentligt förberedd. 

Vad gör man med nervositet?
– Jag var nervös lite hela tiden 

under Melodifestivalen. Den ner-
vositeten är nästan lite skön, man 
har en massa adrenalin. Väl på scen 
får man försöka göra om det till 
energi. Är man väldigt nervös kan 
man tänka att man spelar en roll. 

Hur håller man rösten i form?
– Var noga med att sjunga upp 

och värm upp hela kroppen. Drick 
mycket te och käka absolut inte 
godis eller mjölkprodukter precis 
innan framträdandet – det slaggar 
igen halsen. 

Vad gör man om man kommer av 
sig?

– Låtsas som om ingenting har 
hänt och fortsätt le. Tappar du tex-
ten, sjung första versen igen, säger 
Ellen Berg.

EVELINA MALTESON

Är det i Melodi 13 som Magpie ska få sin revansch från ifjol? Den frågan får vi svar på ikväll.  FOTO: EMY JENSEN CARTOLANO
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Så bra är årets låtar
Volyms Julia Blomgren recenserar och betygsätter bidragen i Melodi 13

1. Artist: Alexander 
Hällzon & Marie Carlsén
Bidrag: Nothing
Text & musik: Alexander 
Hällzon

Förra årets vinnare Marie Carl-
sén blir en tuff konkurrent även i 
år. Det smäller till rejält i denna 
uptempo diskolåt, som är en mix 
mellan dåtidens dansdrottning 
Donna Summer och ett nutida 
Miike Snow. Refrängen sitter som 
ett smäck och det osar hit. Det är 
fräscht, energiskt och lättsmält. 
Alexander Hällzon debuterar 
som textförfattare och wacka-
wackar friskt på gitarren till tung-
funkig bas och hårda beats. 

Betyg: 4 av 5 skivor

2.Artist: Magpie
Bidrag: Dust
Text: Karolina Goczkowska
Musik: Kasper Thåström

Här landar vi i ett trollskt, dröm-
likt landskap tillsammans med 
Karolina Goczkowskas bluesiga, 
fantastiskt speciella röst. Låten är 
en vilsen koltrast i sammanhanget. 
Refrängen sätter sig inte riktigt, 
men visst är det magiskt och vack-
ert. Jag kommer att tänka på Dilbas 
”I’m sorry” och Johnny Cash-låten 
”God’s gonna cut ‘em down”. Pop 
kombinerat med countryinfluens-
er i en mörk tappning. Den mest 
säregna låten för kvällen är det helt 
klart. 

Betyg: 3 av 5 skivor

3. Artist: Martin Samnell
Bidrag: När solen överger
Text och musik: Martin Samnell

Det är nu som Martin Samnell ska 
ta revansch efter förra årets fiasko. 
Och som han gör det - detta är den 
starkaste låten och den håller hela 
vägen. Daniel Adams-Ray är en 
inspiration för honom. Men, som 
svensk indiepop är, när den är som 
bäst går tankarna till Kents bästa 
hits. Vemodig, svulstig indierock 
som skulle göra sig bra på vilken 
arena som helst. De två gitarrslin-
gorna i sticket skulle kunna vara 
cheeziga, men här funkar det. Kör-
erna och Martins röst i den starka 
refrängen, är genuint bra. 

Solen må ha övergett Martin, 
men låten överger inte lyssnaren. 

Betyg: 5 av 5 skivor

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

Oj, oj vad jag är svag för gospelrock. 
När John Lindvall spelar gitarrslin-
gan som utmärker hela låten är det 
fantastisk. Sean Eriksson sjunger 
otroligt bra med en modern po-
pröst, men jag vill ha mer av honom 
på refrängerna och den fastnar inte. 
John Mayer verkar vara en före-
bild, men jag kan inte sluta tänka 
på de gamla rockrävarna Jackson 
Browne, Warren Zevon och gubb-
sen i The band. Och Beatles. 

Ska man någon gång lifta med 
lastbil genom Grand canyon, så är 
detta soundtracket som gäller. Bra!

Betyg: 3 av 5 skivor

5.Artist: Linnea Dolk
Bidrag: Be
Text och musik: Linnea Dolk

Som den dansare hon är så är 
Linnea Dolk vän med rytmer, 
och det märks i denna avskalade 
akustiska låt. När låten börjar 
med endast bas, akustisk trum-
låda och Linneas röst hör vi det 
mest avskalade partiet på hela 
Melodi 13. Kring Linneas mod-
erna, sårbara röst smyckar sedan 
handklapp, percussion, ljuva gi-
tarrslingor och softa körer. Re-
frängen är hookigt catchig a lá 
Lykke Li. Det är en nytänkande 
mjukpop-låt som får fötterna att 
röra på sig. 

Betyg: 3,5 av 5 skivor

6. Artist: Anton Hultberg 
& Sofia Svensson
Bidrag: 217
Text och musik: Anton Hultberg

Kvällens helgjutna sångduett är 
sann glädje och hintar om sommar, 
badtofflor och sandstränder. Man 
förstår inte hur Anton Hultberg 
lyckas hinna med att sjunga alla 
ord i sångrap verserna, men han 
gör det bra. Rösten är inte stark, 
men cool och unik. Sofia lyser upp 
scenen med sin närvaro och deras 
glada samspel smittar av sig. En en-
ergikick i sammanhanget.

Betyg: 3 av 5 skivor

7. Artist: Lukas Lind
Bidrag: Vi Faller nu
Text och musik: Lukas Lind

Tillsammans med Norrköpings-
bandet Wrestling with angels har 
Lukas Lind lyckats få med en låt i 
den amerikanska tv-serien Being 
human. Nu ser vi honom i en sårbar 
ballad där den brustna kärleken lig-
ger i fokus. Den känsliga poprösten 
blottar det som en gång gått sönder 
och här briljerar han som en av de 
bästa textförfattaren under kvällen. 
” För under oss så spricker isen, 
den klarar inte båda två” är rader 
som etsar sig fast i hjärteroten. Ty-
värr kommer aldrig den där rik-
tiga power-refrängen som behövs i 
schlagersammanhang. 

Betyg: 3,5 av 5 skivor

8. Artist: Viva 
Bidrag: Move
Text och musik: Malin Hallqvist 
& Linnéa Gustafsson 

Arenarock från tidigt -90 tal, med 
en touch av industrirock, känns 
talande.  Linnéa Gustafssons 
röst bär från de mörka verserna 
till oande muntra refränger. Det 
plötsliga stoppet, följt av unisont 
larm från ett stoooort band, höjer 
intensiteten men den riktiga 
rockorgasmen uteblir. Martin 
Samnells rundgång tillsammans 
med Linnéa Gustafssons fall på 
scenen ger ändå ståpäls. 

Betyg:  3 av 5 skivor

Det är ikväll det händer! Och som vi 
har väntat. I egenskap av musikrecen-

sent med superkoll på läget har jag 
såklart redan tjuvlyssnat på bidragen. 

Här kan ni läsa hur jag går igenom 
låtarna på allra största allvar.

TEXT: JULIA BLOMGREN
FOTO: ELLINORE WOLF



MER KÄRLEK. En fågel har viskat 
i Volym-örat att två dansare har 
ihop det med musiker som deltar i 
Melodi 13. 

– De är ju inte så närvarande un-
der repetitionerna. Eftersom de är 
ute och ränner om nätterna är de 
trötta och som dansare måste man 
ju vara pigg, säger en av danskolle-
gorna.

Uppgiftslämnarnas teori är att de 
kärlekskranka tjejerna kan komma 
att sabba i låtbidragen där deras 
kärleksintressen inte medverkar.

– Det ses ju som en skam inom 
dansvärlden, säger kollegorna som 
hänvisar till sig själva  som bittra 
dansare som själva inte har några 
kärlekar.

LJUSTRUBBEL. En i TV-teamet 
beklagar sig över att ljuset inte har 

fungerat, men vill helst inte prata 
om det. För att det ska funka under 
Melodi 13 har teamet varit tvungna 
att anlita ljustekniker utanför sko-
lan. 

STORA IDOLEN 
PÅ PLATS. Carl 
“Heslow” Horg-
by i TV-teamet 
blev så exalt-
erad av su-
perkändisen 
Carola Häg-
gkvist, att han 
under större 
delen av hennes 
närvaro på 
s c e n e n 
s t o d 
u p p , 
l ängst 

fram. Helt ovetande att resten av 
den i princip fullsatta lokalen satt 
ner. En initierad källa i den abso-
luta  toppen av TV-teamet säger att 

“Heslow” var så uppjagad av att se 
idolen att han inte tänkte på 

vad han gjorde.

STICKFARAN AV-
VÄRJD. Scenen 
saknade matta, 
vilket omöjligg-

jorde att dansarna 
kunde dansa bar-
fota. Men prob-

lemet avlöstes efter 
vädjan på sociala me-
dier. Mickael Ginal var 

räddaren i nöden 
och stack iväg 
med Kagge-

bussen. Dan-

sarna kan andas ut. De slipper an-
vända skor när de inte behöver.

SKADAD PROGRAMLEDARE. 
Nikki Borgh har skavsår på lilltån, 
och hon har rätt ont under repeti-
tionerna. Men någon fara för sho-
wen är det inte, enligt henne själv.

DÅLIGA KOMPISAR. Tv-teamet 
har konstant spridit osanna rykten 
till journalistkollegorna. Och det till 
mångas stora besvikelse. Men, det 
stannar inte där. Nu har det gått så 
långt att de inte ens drar sig för att 
snacka skit om en tv-kollega.  Tydli-
gen ska den stackars personen haft 
svårt att göra ifrån sig sedan i tors-
dags, och är därför kraftigt förstop-
pad. Nervositet sägs vara orsaken. 
Varför tv-teamet gör så här vet in-
gen. Snacka om skitsnack TV!
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Vad måste en riktigt 
bra melodifestivallåt 
innehålla? Idag går Melodi 13 

av stapeln ...
Amy Diamond, artist. Har va-
rit med i Melodifestivalen två 
gånger.
– En bra melodifestivallåt inne-
håller en riktigt stark refräng 
som fastnar direkt! Den måste 
också innehålla en bra text som 
är lätt att ta till sig. Det vikti-
gaste är att folket kommer ihåg 
din låt när den är slut.

Björn Skifs, artist. Vun-
nit två gånger, en gång med 
klassikern Det blir alltid vär-
re framåt natten.
– Förr en bra melodi, idag ett 
bra shownummer.

Frank Ådahl, artist. Vinnare 
i Melodifestivalen 1990. 
– Framträdandet måste sys 
ihop till ett koncept. Melodi-
festivalen är ett underhålln-
ings-program. Inte i första 
hand en låtskrivartävling. 
Naturligtvis ska själva låten ha 
originalitet! Refrängen ska vara 
lättfattlig och sjungbar. Gärna 
allsång.

FO
TO

: 
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Nicki och Kiri har manusgenomgång. Marie Carlsén ska balansera på dessa 15 
centimeter höga klackar under kvällen.

Jakob Runow härjar loss med kameran 
som sitter monterad på kroppen. 

Redrum ... Nej! Greenroom!

I kontrollrummet jobbas det så svetten 

lackar. Tusen kameror att hålla koll på. 

Glöm inte att följa 

oss på webben!

enytt.com
Många repetitioner blir det för musikerna och 

dansarna. Allt måste sitta perfekt.

Skvallertanten - Har ni hört ...

Janne Lucas, artist. Kom 
tvåa i Melodifestivalen 1980 
med låten Växeln hallå. 
– En bra refräng som sätter sig.

ILLUSTRATION: EMMA ARPSTRAND
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