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Showen drog 
hem vinsten
STARTFÄLTET VAR VERKLIGEN superjämt. Visst hade jag mina 
favoriter, men jag kunde omöjligt gissa vem som sulle ro hem segern. Det 
var spännande ända in i sista sekund. Men när Nikki ropade ut vinnaren 
kändes det så självklart. Att det var Marie och Alexander, med sin raka  
refräng som bet sig fast direkt, som skulle vinna. Och Marie andra året i 
rad dessutom (vilket enligt uppgift kommer gå till Kagge-historien). Men 
vad är det som gör ett bidrag till vinnare?

JAG HAR EN HANDFULL bidrag 
jag tänker på i “stora” melodifesti-
valen när jag tänker vinnare. The 
Ark vann med “The worrying kind” 
2007. Då uppträdde Ola Salo med 
bar överkropp och framförde en låt 
om paranoia. Det gick visserligen 
inte speciellt bra utomlands, men 
tillhör en av mina absoluta favoriter 
genom tiderna. För det var en bra 
låt, vågat och det glittrade.

OCH JAG MINNS Chalotte Perelli, då Nilsson, som drog hem svenska 
fnalen med “Tusen och en natt”, brakade lös och vann hela balunsen med 
englesköversatta “Take me to your heaven”. Jag var nio år och lyssnade lika 
gärna på dansbandsschlager som Metallica och smälte för melodin man 
kunde knäppa i takt till. 

MIN SENASTE FAVORIT är utan tvekan “Loreen” som förra året visade 
att schlager kan vara något helt annat än söta tjejer med kladdigt, kläm-
checka refränger. 

MAN BRUKAR SÄGA att en schlager ska ha en refräng som fastnar, det 
stämmer både i Marie & Alexanders fall och i mina andra favoriters. Men 
det finns något mer som gör att de här bidragen sticker ut. De har ett starkt 
framträdande som klickar 
med låten och lyfter den. Man  
köttar på med fläktar, galna 
kläder, nyskapande dansnum-
mer och roliga upptåg. Maries 
dans i 13 centimeter höga klack-
ar kommer förmodligen bli lika 
legendarisk på Kaggeholm som 
Loreens barfotadans blev 2012. 
Och jag tror att det där lilla ex-
tra i showen gör att artisterna 
ger lite mer. Jag är imponerad 
av hur Marie kunde dansa OCH 
sjunga utan att verka det min-
sta anfådd. Bara den insatsen 
förtjänar ett pris. 

EN KÄLLA SOM varit på 
Kagges melodi 4 år i rad sa 
att det här året hade helt klart 
bäst låtar. Så att det blev ex-
tremt jämnt i röstningen är inte  
konstigt. Alla gjorde en grym 
insats. Alla gjorde en bra show. 
Men showen Maries klackar 
och Alexanders låt bjöd på var 
nog vassast på alla plan.

Hon gör det igen. Vin-
nare av Melodi 13 är Marie 
Carlsén tillsammans med 
låtskrivaren Alexander 
Hällzon. Kvällen blev en 
enda långa framgångssaga.

 När duon fick möta publikens jubel 
var det svårt att hålla känslorna till-
baka.
– Jag trodde inte det här, jag är så sjukt 
glad, säger Marie Carlsén. 

Förra årets vinnare Marie Carlsén har 
gjort det igen, precis som förra året 
står hon som segrare i Kaggeholms 
Melodi.
– Det känns jättekonstigt att vinna i 
år igen. Jag är glad och anledningen 
tror jag är att min glädje smittar av 
sig, säger Marie. 

Programledarna Nikki och Kiri höll 
de nervösa artisterna, publiken och 
hela produktionen i ett järngrepp 
sekunderna innan vinnaren pre-
senterades. Det var knäpptyst i salen 

när Nikki skrek ut att det var Marie 
Carlsén och Alexander Hällzon som 
tog hem Melodi 13. 

– Det är jättesvårt att beskriva hur det 
känns, men jag tror glädjen kommer 
imorgon. Jag var nervös innan, men 
nu är jag väldigt glad, säger Alexan-
der Hällzon. 

Båda medger att segern satt långt 
inne. Idag var första gången på flera 
dagar som Marie kunde sjunga fullt ut 
efter en förkylning. 
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“Jag är så sjukt glad” 

Olidlig  
spänning sista 
sekunderna ... 
Finalisterna Viva, Linnea Dolk och Alex-
ander och Marie var de tre bidragen som 
slogs om segern. Det var en nervös väntan 
när Nikki och Kiri höll det vinnande bid-
raget i handen. Efter att Nikki drog ut på 
svaret i några sekunder stod det klart att 
Alexander och Marie vann. 

Vilken succé  
Marie &  

Alexander. 

Maries dans 
kommer bli  
legendarisk 
som Loreens 
barfotadans. 

Vinsten  
minut för 
minut



Hasse Jonsson, 
Musiklärare:   
-Det är en bra 
m e d r y c k a n d e 
låt, och fram-
trädandet med 
all dans och 

glädje var jättebra. I år var det de 
bästa startfältet någonsin, så det 
är ju uppenbarligen en väldigt bra 
låt. Som helhet var det en fantastisk 
kväll, framförallt med alla tårtorna. 

 
–Jag var rädd att mina stämband inte 
skulle hålla, de senaste dagarna har 
jag sjungit en gång, och det var när 
Carola var här, så det känns otroligt 
bra att lyckas vinna, säger Marie. 
– Det är enormt bra gjort av Marie, 
säger Alexander.

Det var en svårtippad tävling på 
förhand och det fanns många poten-
tiella vinnare. Men de flesta verkar öv-
erens om att det var en rättvis segrare. 
Nu väntar ett firande in på småtim-
marna. 

– Jag tänker ta med mig konfetti hem 
och kasta runt det i rummet, säger 
Marie,
– Det kommer bli fest, jag ska ta fram 
datorn och DJ:a nu, säger Alexander. 

Låten var Alexanders första egen-
skrivna låt, så det är ingen tvekan om 
succén. Förhoppningsvis får vi se mer 
av den här duon i framtiden. SVT:s 
melodifestival nästa? 

MARCUS JOSEFSSON
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“Jag är så sjukt glad” 

Nothing,  
vilken  
vinnarlåt!
Marie Carlsén sjunger vinnarlåten för 
andra gången under kvällen. Här till-
sammans med hela gänget av deltagare 
som stöttar i bakgrunden. Det var en 
glad och avspänd Marie som gav sitt 
allt en sista gång. 

Glada vinnare 
stolta över  
segern. 
Marie och Alexander firar tillsammans 
och blir fotograferade och intervjuade 
av både press och vänner. Efter flera 
veckors slit med långa repetitioner och 
störande sjukdomar lyckades duon till 
slut ro hem segern. Marie har nu vun-
nit tävlingen två år i rad, imponerande. 

Varför vann den här låten?
Jonathan 
Karlsson, Ma-
ries pojkvän:   
-Jag är så sjukt 
stolt, det är otro-
ligt att hon vann 
med tanke på 

hon knappt kunde säga god mor-
gon till mig i morse för rösten fort-
farande var kass efter förkylningen. 
Men låten är glad, det var grymt att 
den vann. 

Jag tänker ta 
med mig  
konfetti hem 
och kasta runt 
det i rummet.

FOTO: LINA LUND

FOTO: LINA LUND

Artist: Alexander Hällzon och Marie 
Carlsén

Låt: Nothing
Låter som: Robyn
Volym om vinnarlåten:
Det var ett härligt och fartfyllt 

uppträdande. Allt från Maries fantas-
tiska sång kombinerat med hennes 
svåra dans till danstjejernas bakgr-
undsdans. Hela numret satt som ett 

smack. Är också väldigt imponerad 
av 19-åriga Alexander Hällzons första 
egenskrivna låt, verkligen svängig. 
Det är svårt att inte ryckas med av 
refrängen, och när Marie tar i för full 
hals är det verkligen mäktigt. Hur 
långt kan det bära för Alexander och 
Marie? Framtiden ser hur som helst 
lovande ut. 

FAKTA. Vinnarbidraget Nothing 
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“Lunchkonserterna i all ära, det är i Melodi 13 som artisterna överumplar. 
Vad som händer efter festivalkvällen står i stjärnorna, men fortsätt med  
låtsnickrandet så kan drömmen bli verklighet.”

MARTIN SAMNELL – NÄR SOLEN ÖVERGER
På genrepet reser sig håren som spjut på ryggen. Det är en riktigt bra låt 
och Martin sjunger sagolikt. Men, sedan händer något. I finalen når inte 
rösten samma nivå, det fladdras mycket och när tamburinen kastas, som 
inte varit med tidigare, känns det krystat. Det är synd för jag hade favorit-
tippat bidraget. Men jag väntar med spänning på kommande popprojekt 
som utlovats.

Bäst show vann!
Volyms Julia Blomgren sätter betyg på artisternas framträdanden i Melodi13.

THE SEAN – WEATHER MAN
Här tar Sean för sig på scenen, han sjunger mer övertygande och ler till och 
med när han tar tag i mikrofonstativet lite självsäkert. Gillas! Samspelet 
mellan basisten Simon Eriksson och trummisen Kasper Thåström är en 
fröjd att se. Det här bandet har kul och det märks. I sjuttiotalsliknande 
brunröda kläder är de ascoola, men tyvärr inget segerämne.

MAGPIE – DUST
När Karolina tronar framme på scenen, lik en majestätisk ökendrottning 
klädd i svart, är hon mer självklar än tidigare. Ljuset och röken, de fastklis-
trade vita saltstoderna till dansare målar en suggestiv dröm. Karolina har 
en fantastisk scennärvaro och sjunger innerligt bra. Det här är mycket bät-
tre än vid tidigare repetitioner. Kasper klär dessutom i smoking! 

ALEXANDER HÄLLZON & MARIE CARLSÉN – NOTHING
Bästa scenshowen vann! Jag blev nervös på genrepet då tekniken strulade 
och den riktiga energin saknades, men sedan var alla tvivel bortblåsta. 
Marie briljerade då rösten gnistrade på höjden, koreografin satt som ett 
smäck. En paljettklänning skulle kanske ha lyst upp scenen mer, men man 
kan inte få allt. Alexander strålade på slutet då han klev två steg fram med 
gitarren i högsta hugg. Vilket vinnarteam!

Pop, rock, soul och ballader! Årets artister dukade rejält upp 
med musikaliska frestelser, en fröjd för ögonen och öronen. 

Alexander och Maries vinnarsuccé blev ett faktum. Men  
artisterna är värda ett plus i kanten för alla välskrivna låtar 

och allt hårt slit med scenshowerna.
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JULIA BLOMGREN



Hög klass på årets Melodi
Melodi 13 är över! Vinnaren är korad och folket är på väg hem.  
Konfettin sopas undan och scenen börjar riggas ner. På Volym- 
redaktionen lyser det fortfarande och reportrarna sliter sig i håret för 
att få ihop morgondagens sista nummer. Efter en händelserik kväll 
vill vi lyfta upp det allra bästa. Hela dagen har jag gått och längtat tills  
festivalen skulle gå av stapeln. Jag kände på mig att det skulle bli en fet 
show. Och det blev det. 

MELODI 13 ÄR en välproducerad festival som bjöd på 
fantastiska artister med grymma låtar. De tv-inslag som visades före 
varje bidrag tillhör några av mina personliga favoriter. Med humor,  
snygga bilder och kostymer fick vi följa med tillbaka i tiden när  

programledarna hämtade 
hem artisterna. Väldigt  
underhållande. 

MUSIKMÄSSIGT VAR DET 
stor klass på kvällens låtar. 
Svårt att bestämma sig för 
vem man skulle rösta på. 
Mina favoriter var Anton & 
Sofia, Martin Samnell, Magpie 
och Alexander & Marie. Det 
sistnämnda tog hem segern 
utan att jag behövde lägga min 
röst på dem eller någon annan 
för den delen (jag hann inte 

rösta). Däremot var det väldigt många andra som röstade. Det var nytt 
för i år att även tittare på nätet kunde vara med och rösta. Trycket blev 
större än väntat och röstkommittén hann inte med att räkna alla röster. 
Något att tänka på till nästa år kanske?

NÄR ALLA BIDRAGEN gjort sitt var det dags 
för en välbehövlig paus. I matsalen vankades 
fikabröd och de gröna tårtorna som Allmän-
na linjen bakat tidigare idag. Bland besökar-
na fanns tidigare elever från Kagge. De var 
väldigt nöjda med showen. 

MED GLITTER OCH glamour 
guidade Nikki och Kiri oss genom kväl-
len. Uppskattat var Kiris ”15 sekunder 
i rampljuset” då han utförde sin  
”locking” eller robotdans i folk-
mun. Det framkallade stort jubel i  
publiken. 

HELA SHOWEN VAR fantastisk och 
skulle inte ha varit möjlig utan alla 
härliga människor. Oavsett uppgift har 
alla varit med och gjort Melodi 13 till  
säkerligen den bästa melodifestivalen 
på mycket länge. 

summeringskrönika

”Välproducerad 
festival med 
fantastiska 
artister och 
grymma låtar”

LINNEA DOLK – BE
Linnea är väl värd den allsångsapplåd som denna hitrefräng genererar. Lin-
neas glädje över detta verkade lysa igenom, för under repen var hon mer 
inne i sig själv. I finalen var hon i nuet, vilket klingar med låttexten. Den niomanna 
gruppen, som var barfota, var ett bra drag för man började nästan drömma 
sig bort till en sommarbrasa med allsång till gitarren.

ANTON HULTBERG & SOFIA SVENSSON – 217
Temperaturen steg i lokalen när denna duon gav järnet. Det sprakade av 
sann lycka och dansarna målade showen med ännu mer färg. Alla vin-
tertrötta och bittra borde varit med igår för lite välbehövlig energi, som 
både låten och ensemblen levererade. Refrängen snurrar nu i huvudet, som  
svalor som flyger ikapp om sommaren. Ren glädje i kroppen.

LUKAS LIND – VI FALLER NU
Lukas var mer sårbar igår i låten som kräver det. Den viktiga texten kom 
fram. Ibland var det lite svårt att bestämma sig för vem man skulle titta 
på - dansaren Gabriella Helander i vitt eller Lukas i svart. Men så ambiva-
lent kan ett förhållande vara. När Gabriella snurrade ut i periferin, vände  
ryggen till förstod man att så fryser kärleken till is.

VIVA – MOVE
Det märks att Linnéa har jobbat med scenspråket. När hon klev fram och 
blev en siluett var det briljant vackert. Rösten bar hela vägen mot slutet. 
Klädvalet var ytterst genomtänkt och bandet levererade. Det ska bli  
intressant att se om låtskrivaduon Linnéa och Malin forsätter alstra  
svulstig, rockig popmusik.
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“Melodifestivalen i 
jeans, hur tänkte jag?”

MELODIFESTIVALEN 2011. Jag sitter framför TV:n. Spänd. Nervös. 
Inte över vem som ska vinna eller förlora, eller om programledaren 
ska ramla och göra bort sig inför hela svenska folket. Nej, det är för-
sta gången jag ska få se min egendesignade klänning i direktsändning. 
Nu är det på riktigt. Artisten är Julia Alvgard med bidraget ”Better or 
worse”. Samma år är Loreen med för första gången i festivalen. Hennes 
outfit är designad av Bea Szenfeld, ett känt namn inom modevärlden. 
Låten heter ”My heart is refusing me”, och Loreen bär de dramatiska 
blodröda kläderna, fullt med smala upprivna tygdelar, som ger bild av 
ett bultande hjärta som intensivt försöker pumpa ut blod till övriga or-
gan för att få liv. Jag dör. Fy vad bra! Och i samma ögonblick som jag 
uppfylls av beundran på ett mästerverk inom melodifestivalens kläd-
värld, får jag ett knytnävslag i magen av mina egna prestationskrav och 
förstår att jag snart kommer vilja sjunka genom jorden. Det är nu min 
halvlama designade klänning ska äntra scenen. Hur tänkte jag?! Jean-
styg på en melodifestival?

SCHLAGER OCH MELODIFESTIVAL. Så mycket mer än en artist 
och texter med stort genomslag. Allt handlar om en show. Helheten. 
Jag tror inte att Sean Banan lyckas så pass bra enbart för hans fyndiga 
texter. När Sean Banan dyker upp som en riktig pimp i början av låten 
med helvita kläder, truckerkeps och blingbling, för att i slutet övergå 
till blöja och bar överkropp med änglavingar hängande i en gunga från 
taket, är det ett spektakel utan dess like. Underhållningen är total. An-
tal klädbyten? 21. Eller Carolafläktarna som har spridits som en löpeld 
genom melodibidragen, där svallande hår och fritt flygande chiffong-
plagg skapar drama i uppträdandet. Den som säger att kläderna inte 
spelar någon roll ljuger. Tänk om Sean Banan hade gjort samma upp-
trädande i skjorta, kavaj, slips och bruna loafers. Inte samma intensitet, 
bidraget skulle bli platt.

NU ÅRETS MELODI 13. Så många bra låtar och intressanta fram-
trädanden. Men vart var all glitter och glamour? Förutom Nikkis 
paljettprydda topp saknades festivalglans. Kvällen kändes mer som en 
vanlig konsertkväll än en festligt melodifestival. Färgen svart domin-
erar stort. Finns med i samtliga framträdanden. I övrigt är det inslag 
av beigt, grått och vitt och ett enda bidrag med färgade toppar på dan-
sarna. Menar inte att ingen av artisterna var 
finklädda eller hade god smak. Jag förstår 
att man gärna vill ha på sig något man 
känner sig bekväm i. Men hade önskat 
att någon hade tagit ut svängarna lite 
mer. Hade hoppats på mer guld, sil-
ver, paljetter, fjädrar och  färg, ja, state-
ments. Vill dock ge en eloge till gruppen 
Viva som hade en outift som stod ut ex-
tra och skapade dynamik och drama-
turgi i framträdandet som ger ett lyft 
till låten.

JAG NÄMNDE I gårdagens krönika 
om tankarna kring hur min egen out-
fit skulle se ut om jag var med i årets 
Melodi 13. Känns spontant som om 
min guldpaljettiga kroppsstrumpa 
och skyhöga stilettklackar hade 
stuckit ut lite väl mycket i samman-
hanget. Men en balans mellan mitt di-
vaglitter och kvällens groungemode 
hade gett showen det där lilla extra. 
Nästa år tycker jag vi öser på lite mer 
och vågar ta ut svängarna med flärd 
och glans.

krönika

Snacket efter showen

Konfettin har seglat ner 
och lagt sig som en matta 
över scenen. Marie  
Carlsén och Alexander 
Hällzon har knipit segern 
och framfört vinnarlåten 
en andra gång. Kagge-
holms största produktion,  
Melodi 13, är förbi. 

VOLYM TRÄFFAR EN nöjd och 
glad producent precis efter att den 
sista tonen klingat ut. 

– Det kände sjukt fantastiskt hela 
vägen igenom  jag är så stolt över 
alla, säger Matilda Nyberg.

På scenen står en salig blandning 
av artister, dansare och anhöriga. 
Mitt i vimlet står Anton Hultberg 
som tillsammans med Sofia Svens-
son framförde bidraget 217. Han är 
nöjd med sin insats och berättar att 
han hade väldigt roligt på scenen. 
Trots att hans låt inte hamnade 
bland topp tre är han inte besviken.

– Nej, ingen besvikelse. Den la 
sig väldigt fort i så fall, säger Anton 
med ett skratt.

På frågan om det var rätt låt som 
vann svarar han diplomatiskt.

– Alla låtar hade kunnat vinna, 
alla var så bra. Men Marie och  
Alexander har ett bra nummer, den 
hade passat in i riktiga Melodifesti-
valen.

SHOWEN FORTLÖPTE tillsynes 
utan trubbel. Enligt Matilda gick 

bara en enda liten grej fel; Nikkis 
mygga flög av i öppningsnumret när 
hon åkte ner från taket och batteri-
erna hoppade ur. 

– Men sen var det smooth sailing 
hela vägen i mål, säger hon.

Nikki själv är nöjd.
– Jag hade kul, det är huvudsaken 

och jag hoppas att publiken också 
hade det. Då är det skitsamma om 
inte allt går perfekt, säger hon och 
fortsätter med eftertryck.

– Det kändes jättebra, säger Nikki.

DANSARNA HANNA WEBER och 
Nikolina Johansson har svårt att stå 
still efter att allt är över.

– Det var härlig stämning och 
man blev taggad av publiken, säger 
Hannah.

– Allt gick som det skulle, och lite 
bättre, säger Nikolina upprymt. 

– Jag kommer segla på det här 
länge, fortsätter hon.

– Ja, på moln i minst en vecka, 
fyller Hannah i.  

 ANNA-KARIN BLOM

Matilda är en trött men glad producent, som äntligen får sätta sig ned. 
- Det finns inget bättre än att sova efter ett väl utfört arbete, säger hon.

FOTO: LINDA WALL

Dansarna Nikolina Johansson 
och Hannah Weber.

Under Meloditävlingen 
strömmade rösterna in. 
Så många att röstkontrol-
lanterna inte hann med 
att räkna alla innan tiden 
var ute.

- Det var nog 500 röster 
som vi inte ens hann titta 
på, säger röstansvarige 
Rebecka “Kain” Roberts-
son till Volym. 

FESTIVALKOMMITTÉN HADE 
BEGÄRT att två personer skulle 
agera rösträknare under kvällen. 

Att uppgiften skulle kunna bli dem 
övermäktig hade man inte räknat 
med.

När tiden var ute för att meddela 
röstresultatet skiljde cirka 50 röster 
mellan vinnaren och andraprista-
garen Linnea Dolks låt Be. Då var 
500 röster fortfarande inte räknade.

Fler kontrollanter hade kunnat 
hjälpa processen till ett mer rättvist 
resultat, men det enorma röstdelta-
gandet var inget man var beredd på 
från festivalkommitténs sida.

– Vi hade aldrig använt syste-
met förut och vi visste inte hur det 
skulle gå. Det är beklagligt att det 

blev så här, men Marie hade vunnit 
ändå, säger festivalansvarige Cecilia 
Wassberg.

MEN 500 RÖSTER hade väl kunnat 
ändra en skillnad på bara 50 röster 
ner till tvåan?

– Vi kan inte göra någonting åt 
det nu. Marie är vinnaren, säger Ce-
cilia Wassberg.

Det är oklart exakt hur många 
giltiga röster som kom in, men 
Kaggeholms hemsida besöktes un-
der festivaltimmarna mer än 8000 
gånger.

ELLINORE WOLF

Röstmissen
EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA
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FOTO: ELLINORE WOLF

Melodi 13 outfits
Att kläderna är en viktig del av numret är det inget 

snack om. Volym har granskat artisternas plagg.

Kombinationen av hennes 
outfit är lika fallande för ögat 
som hennes transparanta svall 

baktill. Vinröda klackarna 
kunde inte gjort en bättre 

färgklick för henne. 
– Klackarna valde jag för att 
de är svincoola!, säger hon. 

1. Marie Carlsén

En brittisk pop-look, det kan 
man garantera. Men även en 

touch av westerns forntida dagar. 
– Jag ville försöka återskapa 

sextiotalets engelska stil, säger 
han.

6. Sean ErikssonKarolina och Kaspers val till 
kläder var mer än passande 
till varandra. Det fick en att  
påminnas om balens dagar. 

– Vi har inte tänkt så  
mycket när det gäller  

kläderna, det blir som det 
blir bara det är snyggt, säger 

Karolina.

2. Magpie
Snygg transparant skjorta med 

passande glitter klär Sofia. 
Antons t-shirt passade det 

avslappnade i låten. 
– Vi ville att det skulle vara 

casual eftersom låten är det, 
säger dem.

4. Anton & Sofia

Snyggt med uppkavlade ärmar så 
det vita under togs fram. De  

mossgröna chinosen  
passade bra till den vita  

skjortan.
– Det här är cleant och  
simpelt, säger han.

5. Martin Samnell

En dröm måste nästan se ut exakt 
som deras klädval.  

Den glimt av guld som bars på hu-
vudet var lika guld värt att se på.

– Vi ville ha kontrast med den 
rockiga låten så det blev vita dröm-
ska kläder, säger Malin Hallqvist.

8. Viva

NIKLAS LINDMAN
JUDIT GUSTAFSSON

3. Linnea Dolk
Körde all black, men fick  
outfiten att skina med det 

transparanta tyget och det stora 
metalliska halsbandet. 

– Det är en glad låt men jag 
ville att musiken och dansen ska 

stå för färgen på scenen, säger 
hon.

7. Lukas Lindh
Valde att gå efter en klassisk men 

ändå uppiffad look.  
Flugan och glasögonen var  

pricken över i:et.  
– Eftersom låten är sorlig så 

kändes det rätt med hel svart, säger 
han.

1

2 3
4

5

6

8
7

2 252
personer röstade i årets Melodi.

150 9 000
personer besökte kaggeholm.se  

under gårkvällen. Det är en  
enorm ökning från förra året.

personer befann 
sig i lokalen under 

kvällen.



... make upen: “Jag är en fabolus catwoman. Jag är bäst - det är allt jag 
har att säga.” 
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Förvandlingen

Sminkösen: “Det är sjukt stressigt”
Tyckte ni att artisterna, 
dansarna och programle-
darna var snyggt sminka-
de igår? Det kan ni tacka 
eleverna från Mariart 
makeup and hair för.
– Det är sjukt stressigt, 
men det är jätteroligt, sä-
ger Mariarteleven Jacqu-
eline Maciel.

”Det är så sjukt varmt här inne, kan 
någon öppna en dörr”? De orden 
hördes mer än en gång från make-
up-artisterna från Mariart makeup 

and hair. Under hela förmiddagen 
inför Melodi 13 var det mer eller 
mindre kaos bakom scenen. Alla 
som skulle uppträda på ett eller an-
nat sätt skulle nämligen sminkas. 

Tio elever från Mariart makeup 
and hair hade som praktik att vara 
på Kaggeholms folkhögskola för 
att sköta sminket inför den stora  
Melodikvällen.
– Det är första gången vi är här. Vi 
går alla i samma klass så det är rik-
tigt roligt, säger Jacqueline Maciel.

Tempot bakom scenen var otro-
ligt högt då det var väldigt många 

som skulle sminkas. Vissa fick även  
avbryta sin sminkning för att de-
ras artister eller dansare skulle 
kliva upp på scenen och göra sin  
repetition. 
– Det är sjukt stressigt, men det är 
så det ska vara. Det är samtidigt jät-
tekul, säger Jacqueline Maciel som 
bara kunde prata med Volym en 
väldigt kort stund innan det skulle 
förberedas för att nästa gäng skulle 
sminkas.
Deadlinen var innan generalrepeti-
tionen som började 13:30. Därefter 
gick alla upp på scenen sminkade.

  ADAM ANDERSSON

Före och efter

Dansaren Sandra Klasson innan 
förvandlingen som är lika vacker 
utan spackel.

Sandra har fått underlagskräm, 
puder och ögonskugga. Tha-da!

Artisten Karolina Groczkowska
innan förvandligen. 

Rouge, läppstift och ögonbrynspen-
na. Karolina är redo för show. 

Tempot bakom 
scenen är  
otroligt högt.

Nikki om ...

Det är sjukt 
varmt härine, 
kan någon 
öppna en 
dörr?

Alla som som stog på scen igår blev sminkade av elever från skolan Mari-
art make up and hair. 

Full fart när artisterna spacklades ...
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Trio underhöll i 
fikapausen

Allmänna linjen stod för 
underhållningen i pau-
sen. Tanken var att det 
inte skulle vara något 
framträdande utan mer 
bara spela i bakgrunden 
och “jamma”. 

– Vi repade i en vecka och det 
kändes att vi var förberedda, säger 
Jonatan Vikström som spelade gi-
tarr.

De andra som var med och spelade 
var Johan Ahlström på bas och 
Erik Safron på percussion. De blev 
tillfrågade av musiklinjen som 
ville att det skulle vara några som 
inte gick musik på skolan. 
De hade inte några låtar att spela 
utan de hade övat in en grund som 
de jammade på.

– Johan hade tagit basjingeln från 
en annan låt och sen byggde vi upp 
något vi kunde spela, berättar Jo-
natan. 
De spelade så länge fikat höll på 
och Jonatan, Johan och Erik var 
nöjda efter spelningen. Trots det 
ser de ingen fortsättning på denna 
nykomponerade trio.
– Nej detta var en engångs-
företeelse, men det var kul, säger 
Jonatan.

JONATHAN SJÖBERG

Producenten Matilda Nyberg är trött men glad efter 
showen.

Anna med programledarna Nikki och Kiri rivstartade showen.

Marie står beredd att sjunga sitt 
bidrag.

Kiri och Nikki drar igång  
festivalen.

Martin Samnell framför sin låt med mycket energi.

Dansarna bjöd på ett magnifikt nummer.

Sean ackompanjerar Linnéa Dolk under hennes bidrag.

Vinnarduon Marie och Alexander.

Viva avslutar sitt nummer med känsla.

Vilken show!



TOMMA STOLAR. Det var ett tio-
tal stolar som ekade tomt i gymnas-
tiksalen under showen. Men Cecilia 
Wassberg i TV-teamet hade full koll 
på situationen.

Vi ställde ut extra stolar, för att 
alla verkligen skulle få plats säger 
tv-eleven. Smart kontring eller 
medveten taktik? Får vi nog aldrig 
veta. 

  
BAJSKAOS BACKSTAGE. Den 
enda toaletten backstage var det 
stopp i och det gjorde att den  
började läcka.
– Det luktade bajs i hela lokalen och 
det började även att rinna ut bajs-
vatten på golvet, säger en av bakgr-
undsartisterna i showen.

Kan det hänga ihop med 
förstoppningen som en i tv-teamet 
hade igår?

DELAT PRIS. Vinnarna Alexander 
och Marié kommer att dela på priset. 
Varannat år kommer den att få pryda  
respektive vinnares hylla för in-
bördes beundran.

PUBLIKBRÅK. En 
person i publiken 
höll på att skapa 
lite osämja när hen 
ställde upp kamera 
och stativ för att 
föreviga showen 
för eget bruk. Ba-
komsittande pub-
lik klagade på dålig 
sikt på grund av det 
högt monterade 
stativet. Den 
privata fo-
t o g r a f e n 
f l y t t a d e 

dock på sig i sista stund innan sho-
wen skulle börja och sura miner 
kunde undvikas. Anledningen var 
att hen förra året inte fick den rik-

tiga filmkopian från fes-
tivalen som han hade 

önskat och tog därför 
tag i saken med 

egna händer i 
år.

I D O L -
BILD. Ryktas 
om att tex-
tförfattaren 

till vinnarbid-
raget har Carola 

som bakgrunds-
bild på sin tel-

efon. Caro-
la besökte 

Kagge-

holm i söndags för att coacha ar-
tisterna. Månne har denne herre 
hittat inspirationen till vinnarlåten 
hos den rutinerade schagerstjär-
nan?  

BÄSTA NÅGONSIN. En trogen be-
sökare, som varit med på Melodis 
musiktävlingnar de senaste fyra 
åren, avslöjade igår att årets start-
fält var det bästa hon någonsin hade 
sett.

BLOCKERING VID RÖSTNING. 
Man skådade en elev som block-
erade datorn under röstningspe-
rioden. Anledningen var att hon 
snabbt behövde komma åt chat-
ten på Facebook. Skulle resultatet 
möjligtvis kunna ha varit annor-
lunda om vägen hade varit fri? Det 
är något vi aldrig får veta.
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Vad är det 
bästa med 
melodifestivalen? Så var dagen,  

timmarna innan ...
Lasse Berghagen, folkkär 
artist och melodiveteran.
– Att unga artister får chansen att 
nå en stor publik.

Björn Skifs, artist. Vunnit två 
gånger.
– Det borde vara att den ger nya 
låtskrivare och artister chansen 
att visa upp sig för en så stor 
publik ...

Janne Lucas, artist. Kom 
tvåa i Melodifestivalen 1980 
med låten Växeln hallå. 
– Det som fortfarande är det bäs-
ta med en melodifestival är att 
att musik förenar över gränser, 
så väl på scen som hemma i tv-
soffan världen över.

Programledaren Nikki Borgh sminkas inför 

kvällen av Mariart.

Viva under genrepet timmarna innan 
det stora framträdandet.

Marie Carlsén testar scenkläderna och  
laddar för genrepet.

Det användes en hel del produkter under 
sminkningen.

Lotta Engberg, Melodifesti-
valsveteran.
– Chips, dipp och tippa placer-
ingar.

Sidekicken Kiri suitar upp inför genrepet.

ILLUSTRATION: EMMA ARPSTRAND

Glöm inte att följa 
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Skvallertanten - Har ni hört ...


	Volym4_sid01
	Volym4_sid02-03
	Volym4_sid04-05
	Volym4_sid06-07
	Volym4_sid08-09NY
	Volym4_sid10

