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HORNDAL En av Dalarnas äldsta
revyer tar nya tag. I år blev det
ingen revy, men nu meddelar
man att det blir en Horndals-

revy vid årsskiftet 2009/2010.
Revyn fyllde 30 år 2007 och 
firade bland annat med en jubi-
leumsbok.

Horndalsrevyn i gång igen
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Hemma med Ensamma mamman

Cardigansduo 
i nytt sidoprojekt
MALMÖ

Albumaktuella Brot-

hers of End började

som ett studieprojekt

utan en tanke på skiv-

släpp. På debutalbu-

met samlas tre vetera-

ner för att göra opre-

tentiös musik om för-

älskade par med inspi-

ration från småländska

skogar.

Inne på det anrika kondito-
riet Hollandia i Malmö
klirrar kaffekopparna i takt
medan Lars-Olof Johans-
son Ståle och Bengt Lager-
berg från Brothers of End
fikar vid ett runt mahogny-
färgat bord.

Bandet som bildades för
två år sedan består även 
av Stockholmsstationerade
Mattias Areskog och de
släpper sin debutskiva The
End den 14 oktobr.

Albumets titel syftar på
att deras startsträcka som
band är över. Dessutom lät
The End snyggt och är en
flirt med bandnamnet som
i sin tur är en direktöver-
sättning av det redan upp-
tagna Brödernas slut.

– När vi började fanns
det ingen tanke på en färdig
skiva, för oss var det ett stu-
dioprojekt. Men alla andra
trodde på vår musik, säger
Lars-Olof Johansson Ståle.

Under många år spelade
han och Bengt Lagerberg i
The Cardigans som just nu
ligger på is och Mattias

Areskog har tidigare spelat
med bland andra Marit
Bergman. Tillsammans
hade de länge pratat om att
göra något ihop.

– Med Brothers of End
ville vi ta oss rätten att göra
dålig musik. Eller rättare
sagt, spontan musik utan
regler, säger Lars-Olof 
Johansson Ståle och ler.

Han beskriver deras
finstämda och vemodiga
låtar som kick ass slow 
drive-pop eftersom de är
väldigt nöjda med det lång-
samma, melankoliska men
ändå hoppfulla soundet.

Texterna handlar bland
annat om obetydliga saker
som förälskade par pratar
om, exempelvis vilken såp-
opera från 80-talet som var
bäst.

Lugnet på skivan illu-
streras med att skogen och
naturen är närvarande på
bland annat omslaget och
på Myspace-sidan.

– Vi är alla från Småland.
Under barndomen upp-
skattade man inte naturen
men nu i vuxen ålder kan
jag sakna fuktig barrskog,
säger Bengt Lagerberg.

Musiken blev en del av de-
ras identitet på 90-talet.
Med The Cardigans ville
Bengt Lagerberg och Lars-
Olof Johansson Ståle nå
toppen av framgång och bli
internationellt stora. Med
Brothers of End finns inget
kommersiellt syfte. Bandet
har snarare blivit en helig
zon utan pretentioner där
de kan landa och prova på
nya utmaningar, bland an-
nat har medlemmarna bytt
instrument med varandra.

– Det är väldigt inspire-
rande. Jag och Bengt sjung-
er, vilket vi inte har gjort
förut och jag känner att vi
har utvecklats både musi-
kaliskt och personligt un-
der åren vi spelat tillsam-
mans. Vi vågar göra saker
på vårt eget sätt och jag tror
att det är lockande när mu-
siken inte låter perfekt, sä-
ger Lars-Olof Johansson
Ståle. (TT SPEKTRA)

Emilia Holmqvist

Lars-Olof Johansson Ståle
och Bengt Lagerberg i Brot-
hers of End. Tredje
medlemmen är sångaren
Mattias Areskog.
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P Aktuella med: Debut-

skivan The end som släpps

på det egna bolaget Kon-

jaga i samarbete med skiv-

bolaget Playground den 14

oktober.

Medlemmarna:

P Mattias Areskog sjunger

och spelar bas, gitarr och

piano. Han har tidigare spe-

lat med Anna Ternheim och

Marit Bergman.

P Lars-Olof Johansson

Ståle sjunger, spelar gitarr

och piano. Han spelar kla-

viatur och gitarr i The Car-

digans och är också med 

i coverbandet Up the Moun-

tain och Cilihili.

P Bengt Lagerberg sjunger

och spelar främst trummor.

Han spelar även trummor 

i The Cardigans och är med 

i Up the Mountain.

FAKTA

Brothers of End

Eva-Marie Elg har fullt upp.
Just nu delar hon sin tid mel-
lan två olika redigeringsrum.
I det ena färdigställer hon
Att sova och drömma om
mat, i det andra redigerar
hon sin senaste kortfilm 
The Theory. 

– Den handlar om en man
på 70-talet som ser tillbaka
på sitt liv. Den var jättekul att
spela in, med all rekvisita
och kostym, så jag ser verkli-
gen fram emot att gå igenom
materialet. Jag siktar på att
få klart den filmen i slutet 
av november, säger hon.

Uppslaget till filmen fick
hon på ett nattåg i Finland
och det är just när hon är på
resa, och då helst med buss,
som idéerna oftast dyker
upp.

– Jag hade inte råd med
sovkupé så jag höll mig va-
ken av att tänka och stirra ut
i mörkret. Det var ett otroligt
fint gammalt tåg, med trä-
inredning och gröna gardi-
ner. Jag föredrar oftast
opraktiska, men vackra sa-
ker och det speglas även i att
jag alltid föredrar att filma
på riktig film, helst 16 milli-
meter och Super-8. Väldigt
opraktiskt och dyrt, men det
finns inget mer romantiskt
än att fånga ett vackert ögon-
blick på film.

Att sova och drömma om
mat, är baserad på en teck-
nad serie av Kolbeinn Karls-
son, som Eva-Marie lärde
känna när hon som tonåring
flyttade från Borlänge till
Uppsala för att gå på gymna-
siet. 

– Så fort jag fick se hans
arbete så var jag såld och fick
idén att försöka göra hans
serie rörlig med ljud och mu-
sik.

Vad var det som

du gillade?

– Den är så originell! Jag
hade aldrig tidigare sett 
något liknande. Det finns
ingen eller ingenting man
kan jämföra Kolbeinns seri-
er med för att beskriva hans
stil och berättarteknik. På
samma sätt som jag älskar
riktig film och all dess oskärpa
och kornighet, så älskar jag
även Kolbeinns handmålade
teckningar med kaffefläckar. 

En av Eva-Maries vänner 
i London är seriefanatiker
och han har lärt henne se det
filmiska i serietecknarnas
berättartekniker.

– Så med hans ord i rygg-
märgen och med en roman-
tisk bild av de animerade
Bamse tv-filmerna från 1972
så ville jag anamma en käns-
la av de gamla animations-
teknikerna.

Vad är skillnaden att ar-

beta med tecknade bilder?

– Ensamheten till exempel
och det pillriga arbetet.
Nackspärren var nog det
värsta. Om man ska likna ar-
betet vid något så är det som
att redigera arkivmaterial,
eftersom man har allt mate-
rial tillhanda och måste bara
manipulera det att berätta
en historia. I det här fallet
var materialet redan skrivet,
men det var otroligt spän-
nande att se serien komma
till liv och speciellt när vi
lade på ljud och musik. Då

var det ingen serie längre,
det var en film, ett helt nytt
medium.

Sedan 2006 driver Eva-
Marie Elg produktionsbola-
get Happy endings produc-
tions. Förutom en rad egna
filmer har hon även produ-
cerat den 15 minuter långa
dokumentären Suburban
madness. Filmen är inspelad
i en förort till Rio de Janeiro
i Brasilien och premiärvisa-

des i London i slutet av sep-
tember i år.

– När karnevaltiden nal-
kas i februari öppnas portar-
na till mentalsjukhuset för
en dag och patienter, dokto-
rer och personal bildar till-
sammans ett färgstarkt kar-
nevalståg som tar sig fram
genom förorten. Dokumen-
tären beskriver vad detta har
inneburit för sjukhuset och
dess patienter samt hur lo-
kalbefolkningen har reage-
rat på detta.

Eva-Marie Elg träffade re-
gissören Philipp Figueroa
när hon jobbade på en bio-
graf i Notting hill.

– Han hade läst om insti-
tutionen i en tysk dagstid-
ning flera år tidigare och ve-
lat dokumentera detta ämne
sedan dess. Vår vän och före
detta kollega på biografen,

Carlos Fialho, är från Portu-
gal, så vi fick med honom på
projektet. Vi var alla precis
lika inspirerade av ämnet
och fast beslutna att produ-
cera historien.

Hur gick det 

på premiären?

– Jag var otroligt stolt när jag
såg slutresultatet på premi-

ären. Mentalsjukas rehabili-
tering är ett så tabubelagt
och kontroversiellt ämne
som inte lämnar många obe-
rörda, medan karneval gör
folk så glada. Så det är en un-
derbar mix av ett seriöst so-
cialt ämne och ett färgstarkt
lyckorus!

Jessica Dalman

LONDON/BORLÄNGE

Dokumentären Suburban madness har
just haft premiär och snart visas Eva-
Marie Elgs senaste film Att äta och

drömma om mat på Uppsala kortfilm-
festval. 

DT Nöje har pratat nackspärr,
super-8 och animationsteknik med
den Londonbaserade Borlängetjejen.

Elg gör
filmen
hon själv
vill se

Från premiären av Suburban Madness på Rio. Eva-Marie Elg med teamet. Från vänster: Arne Zacher, Philipp Figueroa, Carlos
Fialho och David Ziggy Greene. FOTO: PRIVAT

cLångfilm 

är mitt slut-

giltiga mål,

men kortfilm-

formatet är 

väldigt charmigt.
EVA-MARIE ELG

P Ålder: 27 år.

P Bor: I Dalston, östra Lon-

don.

P Gör: Film.

P Familj:

Mamma Ruby,

pappa Jan-

Erik, syster

Kristina, bror

Johan, svåger

Robert och svägerskan Yuko.

P Främsta drivkraft: Mam-

mas ord: ”Skjut inte upp till

morgondagen, det du kan

göra i dag”.

P Hämtar inspiration ifrån:

Haruki Murakami.

P Vision: ”Jag vill alltid göra

den film som jag själv skulle

vilja se.”

FAKTA

Eva-Marie Elg

WEBB-TV på dt.se/noje

Vi hängde med Ulrika Carlsson under mor-

gonbestyren. Se inslaget på vår hemsida.

– För vår och andra arran-
görers del i länet betyder det
ganska mycket, säger Lotta
Johansson på Folkmusikens
hus. 

– Vi har köpt förhållande-
vis billiga produktioner av
dem och har kunnat se till att
bra världsartister kommit
till Dalarna. Våren och hös-
ten nästa år kommer de att
fortsätta, men sedan vet vi
inte riktigt. Förmodligen får
vi samarbeta med andra
länsmusikorganisationerna,
vi har inte råd själva att ta hit
lika bra musiker utomlands
ifrån. Rikskonserter har ett
helt unikt kontaktnät, som
jag inte tror att någon annan
kan plocka upp. 

Den här hösten inleds med
Anna Massie Band den 19
oktober. En trio som spelar
mestadels nyskriven folk-
musik i den keltiska traditio-
nen. 2006 korades de till
årets bästa grupp vid Scots
Trad Music Awards.

Samma vecka, den 23 ok-
tober spelar Räfv, eleverna

vid Rättviks folk- och värld-
musikutbildning på Stiern-
höökgymnasiet. 

– De finns här och de be-
höver speltillfällen. Vi är
glada över samarbetet med
gymnasiet. De är så himla
folkmusikintresserade och
väldigt motiverade att göra
bra musik. De är nyfikna och
vågar också utmana det
gängse. 

Den 5 november kommer
Cedric Watson & Bijou
Creole, som spelar traditio-
nell zydeco med kreolska-,
afrikanska- och karibiska 
influenser.

– De bokades mer eller
mindre av en slump – de har
vägarna förbi Europa för att
göra en showcasespelning 
i Köpenhamn. De gör tre
konserter i Dalarna, hos oss,
i Borlänge och i Älvdalen.
Han räknas till de främsta
unga cajunmusikerna. 

Tisdagar och torsdagar
under oktober och novem-
ber blir det också kurser i att
dansa polska och den 21 no-

vember håller Reidar Ham-
mersten en låtkurs med fo-
kus på Päckos Helmer

– Reidar är en traditions-
bärare som sitter i Stock-
holm, men med en annan 
repertoar än de flesta som
spelar Bingsjölåtar här. De
flesta här spelar Päkkos Gus-
taf. Helmer spelade lite 
annorlunda och det var ett
gäng från Stockholm som
började spela med honom på
Bingsjöstämman. 

Den  21 november spelar
skånska Karin Wallin upp 
till dans tillsammans med

Gässbikullôr & Brudföljet.
Säsongen avslutas den 17

december med Räfv:s jul-
konsert 

– Den blir på ungdomar-
nas vis. ” Julen kan inte vara
mindre helig”, har de sagt.

Folkmusikens hus håller
numera i Folkmusiknatta 
i Falun, den 7 november. När
den var hotad klev man in
som huvudman.

– Hellre dör vi än lägger
ner Folkmusiknatta. Det
lockar tusen personer och
hälften är ungdomar, säger
Lotta Johansson.

Anders K Gustafsson

RÄTTVIK

Folkmusikens hus i Rättvik laddar för en späckad höst med både
konserter och kurser.

Samtidigt hopar sig orosmolnen i och med att Rikskonserter
hotas av nedläggning.

Späckad folkmusikhöst
Amerikanska zydecostjärnan Cedric Watson kommer i november. FOTO: BILL HABER

P 19 oktober Anna Massie

Band.

P 23 oktober Räfv-konsert

P 5 november Cedric Wat-

son & Bijou Creole (kommer

även till Älvdalen den 4 no-

vember och till Borlänge den

6 november).

P Tisdagar i oktober och

november: Kurs: Dansa

polska.

P 21 november Kurs: Päckos

Helmer-låtar.

P 21 november Danskväll

med Karin Wallin, Gässbi-

kullôr & Brudföljet.

P 17 december Räfv:s jul-

konsert.

FAKTA

Höstprogrammet


