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VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Det kommer att bli en av  
höstens största attraktioner.

Daniel Cedercrona, direktör för digital media på SBS Discovery TV, i ett pressmeddelande om att den  
långlivade dokusåpan Big Brother kommer tillbaka i höst. Den kommer att sändas i Kanal 9 och SBS Play-kanaler. 

Missa inte: Att ett nytt avsnitt av  
podcasten Karin & Sara släpps på 
vk.se/noje i dag!
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1 I kväll arrangeras en spelning på 
Kafé Station med musiker från 

Mellansels folkhögskola, med 
låtar av bland andra Chaka Khan, 
Joss Stone och Jamiroquai. 

2 Den hajpade rapparen Abidaz 
uppträder på Scharinska i kväll. 

I morgon gör metalbandet Cult of 
Luna från Umeå en sällsynt spel-
ning på samma plats. Förband är 
hardcoregruppen The old wind. 

3 På Verket är det 
konsert i kväll 

med Queenfish & 
Other tales (bilden), 
Estensen samt  
Jätten och Jamilla. 

4 Det är swingkväll med Swin-
gum på Ordenshuset i Umeå  

i kväll. I morgon ordnar Swingum 
en till lindy hop-kväll, då på Ström-
bäcks folkhögskola med dans till 
Renhornen. 

5 Dj-duon Waks Collective rat-
tar musiken på Kårhuset (tidi-

gare Corona) i kväll och i morgon 
är det premiär för den nya klubben 
J’taime på samma plats. 

6 I morgon vankas öppen scen 
med Bluesjam, som denna 

gång intar Droskan. Under kvällen 
tar klubben Take queer över. 

7 Umeås deltävling i Musik-
schlaget – en alternativ Melo-

difestival för musiker med funk-
tionsnedsättningar – äger rum  
i morgon i Parkettsalen på Nolia. 

8 I morgon är houseklubben 
House Arrest tillbaka på  

Teatercafét med Cassandra och 
Kevin Hall i dj-båset. 

9I morgon uppmärksam-
mas Record store 

day på skivaffären 
Burmans musik i 
Umeå, med bland 
annat konserter av 
Tiger Forest Cat, The T-55’s och 
Marrakech. 

10 I morgon spelar coverbandet 
Sten sax påse på Peppes.

11 Lesley Koenigs uppsättning 
av Mozarts romantiska opera 

Così fan tutte visas på bio i Umeå 
Folkets hus (Miklagård) i morgon. 

12 Dessutom arrangeras Umeå 
skivmässa på söndag, i år  

i Scharinska/Guitars lokaler. 

Popmusiken reser sig    i valrörelsen

■■ Kent, Timbuktu och Kajsa Grytt – här är tio politiska artister 2014
Timbuktu nu singeln Den svenska 
skammen, som handlar om ett ”lu-
rat och skändat” Sverige efter mor-
det på Olof Palme.

Lilla Namo: Årets nykomling på P3 
Guldgalan har gjort sig känd för en 
lekfull och politisk musik som blan-
dar både genus och klass. 2013 
kom Tuggare utan gränser.

The Knife: Syskonduon Dreijer 
har stått för normbrytande iden-
titetspolitik sen debuten 2001. På 
Almedalsveckan i juli sätter de upp 
den politiska kabarén Europa Eu-
ropa, som kritiserar europeisk flyk-
tingpolitik.

Stefan Sundström: Stefan Sund-
ström släpper nu sitt nya album 

Så var det 2014, en samhällskri-
tisk jämförelse med Europa i 
dag och Europa 1914, kort 
före första världskrigets 
utbrott.

Kajsa Grytt: Sveriges 
punkdrottning har bland an-
nat gjort musik av kvinnliga fäng-
elsefångars dikter och frontat hyl-

lade punkbandet Tant Strul. I april 
släpps hennes nya roman Nio 

dagar nio nätter, om en-
samhet och klass.

Mikael Wiehe: Gammal är 
äldst. Wiehe bildade progg-

flaggskeppet Hoola Bandoola 
Band redan 1970 och har sedan 

dess gjort politisk musik. 

let avfärdades som ytliga när 
det i själva verket var tvärtom.

– Army Of  Lovers var till ex-
empel jätteviktiga för hbtq-rö-
relsen. Crucified handlade om 
hiv, om homosexuella på korset, 
men på den tiden dansade man 

bara och läste inte in så mycket 
i musiken, säger Anna Charlot-
ta Gunnarson.

När Laleh, Jenny Wilson och 
Rebecca & Fiona gör sin egen 
musik finns en politisk dimen-
sion där kvinnor tar för sig i en 

mansdominerad bransch, me-
nar Gunnarson.

När Agnetha Fältskog gjorde sin 
egen musik på 60-talet gick den 
aspekten obemärkt förbi. Den 
politiska vågen i dag handlar 

också om en förbättrad förstå-
else av populärkultur.

– Vi har börjat se att musik 
faktiskt är mer politiskt än vi 
tror, säger Anna Charlotta Gun-
narson. (TT)

JOACHIM SUNDELL
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Pröva vår fantastiska 

lunchbuffé
Vardagar 11–14

Kvällens buffé alla dagar
Storgatan 113, Umeå. 090-77 45 88

restaurangshanghai.se

Renmarkstorget 6 Umeå
umea.invitobar.se  |  090-14 53 60

VUXENMYS. 
FREDAGAR KL 16-19.

A�erworkKvällsbuffé
16.30–20.30

Renmarksespl. 12
Tel. 090-13 97 00

MÅNGA GODA BUFFÉER  
HITTAR DU PÅ
NORRLANDSOPERAN 
RESTAURANG & BAR 
FÖR MER INFO:
090–12 28 91  
NORRLANDSOPERAN.SE

För konferens
och viktiga möten
090-540 54

skeppsvik.se

NY MENY! 
Säsongens bästa!

Lamm fr Stenhaga gård 
26/3–28/4

Sparris 29/4–27/5
Boka 70 60 50 rexbar. com


