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I KORTHET
Micke Sprängsten
spelar i Nykvarn
MUSIK Folkets park i
Nykvarn inleder sin säsong
med en välkänd, lokal favorit. På lördag klockan 20
kliver Micke Sprängsten &
The Thunder Road Band
upp på scenen.
– Vi brukar vara sommarens första band, säger
sångaren, gitarristen och
Nykvarnsbon Peter Janthé.
Som framgår av namnet
är killarna i coverbandet
sålda på Bruce Springsteen
och spelar gärna hans låtar.
men inte bara, betonar Peter
Janthe.
– Nytt för i år är att vi
spelar Magnus Uggla-låtar.
Och så blir det Ulf Lundell
och Tomas Ledin, bland
annat. Vi har breddat vår
repertoar allt mer.
Förra året slog de sex
killarna publikrekord i folkparken. Återstår att se om
de lyckas med det i år också!
FOTO: CHRISTINE OLSSON

Drömturnén hägrar
Bandet Vanessa tog hem priset i stor musiktävling – en proffsturné.
Eget sound med mycket
känsla. Så beskriver Södertäljebandet Vanessa sin
musik. Efter att ha vunnit
tävlingen Musik Direkt i
Östersund åker bandet på
turné i Mälardalen i höst.
Melodiöst och hårt, vekt och
tungt. Musiken får den trånga
replokalen att skaka. Marcus Näslund sjunger tätt intill micken.
Med sin smala gestalt och svarta
tuperade hår ger han, liksom sången, ett sprött och samtidigt starkt
intryck. Han säger att det är känslan som gör musiken speciell.
Känsla är ett nyckelord som
medlemmarna i Vanessa ofta återkommer till. Just nu upplever de
känslan av framgång. För tre
veckor sedan vann de, i hård konkurrens, den rikstäckande tävlingen Musik Direkt för unga musiker.
Priset är en turné i Mälardalen i
höst tillsammans med tre andra
vinnarband.
– Det är en chans att nå ut utanför Södertälje och Stockholmstrakten, säger Marcus Nordin.
– Och så får vi känna på turnélivet. Det kanske blir enda chansen till lite rock ’n’ roll lifestyle,
fyller basisten Björn Pinner i.
DE ANDRA NICKAR och protesterar
samtidigt, där de sitter hopträngda
i replokalens slitna 70-talssoffa.
Turnéliv, javisst. Sista chansen,
aldrig någonsin.

Bandmedlemmarna är bara 19
och 20 år gamla, men de vet vad de
vill. Vanessa satsar seriöst. Att få
skivkontrakt och ägna sig åt musik
på heltid är den gemensamma
drömmen. Det är därför de träffas
minst två dagar i veckan i replokalen i Veda. Höstens turné är ett
litet steg på vägen mot genombrottet.
– Att få åka runt med professionell teknik och professionella
människor, så man kan göra riktigt
bra spelningar på riktigt bra scener. Det är värsta drömmen, slår
trummisen Andreas Wiberg fast.
Musik Direkt var inte första

tävlingsframgången för bandet.
Förra året vann Vanessa både den
lokala tävlingen Spinnrocken och
Lidingörocken. Dessutom har killarna spelat live i radio två gånger.
– Antingen är vi bra eller också
är vi hemskt överskattade, men vi
är i alla fall ganska egna, säger
Marcus Nordin.

DET ÄR HAN SOM skriver låttexterna, och tillsammans med gitarristen Joakim Näslund de ﬂesta låtarna. De spelar bara eget material,
förutom något enstaka undantag.
Då är det en cover som ingen känner igen, säger de. De månar om
att vara egna och vägrar berätta
vilka låtar de lånat, liksom vilka
musikaliska inﬂuenser de har. De
Namn: Vanessa. ”Något ska
vill inte bli jämförda med några
man ju heta, och vem fan är
andra och alla har sina egna föreKent? Vi ville ha ett tjejnamn och bilder, säger de.
Vanessa låter bra.”
– Vi kan väl säga så här: Vi
Medlemmar: Marcus Nordin,
skulle
aldrig spela jazz, säger
Joakim Näslund, Andreas
Marcus Nordin.
Wiberg, Björn Pinner och Patrik
– Eller reggae, fyller Andreas
Angestav, alla Södertäljebor.
Wiberg i.
Största framgång: Vinsten i
– Inte ens för min skull? frågar
Musik Direkt.
Framtidsplaner: FestivalspelBjörn Pinner bedjande med huvuning i Ljusdal i sommar, turné i
det på sned, och de andra nekar
Mälardalen med avslutning i
skrattande.
Stockholm i höst, och inspelDe brukar kalla musiken alterning av ny skiva.
nativ rock, men är överens om att
Om tre år: ”Spelar vi fortfarande
det är en dum benämning. Rock
och har förhoppningsvis skivkänns tveksamt. Musiken är en
kontrakt. Om vi inte slagit om
fem år får vi väl börja spela Gyl- blandning av olika stilar, och vad
är egentligen alternativt?
lene Tider-covers på afterski.”
– Det är väl något man säger för
Spelningar: Se egna webbplatsen: www.vanessa.se.
att slippa deﬁniera. Det är svårt att

! Bara hitlåten saknas

Alternativt är
väl något man
säger för att
slippa deﬁniera.
– MARCUS NORDIN,
VANESSA

sätta en genre om det ej handlar
om råpunk, säger Marcus Nordin.
Vad de än kallar musiken så har
den fyllt två skivor som bandet
spelat in, marknadsfört och sålt
själva. Debutskivan kom 2003, då
bandet funnits i knappt ett år.
I SLUTET AV FÖRRA året blev skivan ”Replace me with something
new” klar. Det är svårare att marknadsföra sig än att spela in skivorna, säger de. De försöker spela så
mycket som möjligt, satsar på en
ny webbplats och har nu fått hjälp
att sälja sina skivor i en butik i
centrum. Snart börjar de spela in
sin tredje skiva på mindre än tre år.
De har material så att det räcker
och det var med de nya låtarna de
vann i Östersund. Kanske kan den
tredje skivan bli klar innan turnén.
– Det återstår bara att gör en
hitlåt, säger Björn Pinner och
skrattar.
JOHANNA WREDER

johanna.wreder@mitti.se
tel 550 550 00

Kulturskoleelever
visar vad de kan
MUSIK Skolavslutningarnas
tid är här. För Kulturskolans
elever innebär det en hektisk tid, fylld av konserter,
teaterföreställningar och
dansuppvisningar. Inte
minst denna vecka, som är
utsedd till Kulturskolans
vecka.
I kväll, tisdag, klockan
19, ges bland annat musikalen ”Katt” på Estrad. Danspedagog Eva DekanyStröm och sångpedagog
Niclas Steeve har arbetat
fram föreställningen, där
dans- och sångelever visar
vad de går för. Dessutom
blir det en ren dansuppvisning.
I morgon, onsdag, är det
öppet hus i Kulturskolans
nya lokaler. Här kan man
bland annat höra syntgrupper, steelpanorkestrar, gitarrister och blockﬂöjtsspelare
samt titta på elevernas
konst och ﬁlmer.
Sedan följer en rad konserter och utställningar tilloch med lördag. Hela programmet ﬁnns på
www.sodertalje.se

Allsång med
Bosse Larsson
ALLSÅNG Minns ni
”Nygammalt?”, tv-programmet som gjorde Bosse
Larsson till Bosse med hela
Sverige. I sommar kommer
denne folkkäre artist till
Taxinge för att leda allsång.
Första gången blir på söndag klockan 18. Sedan återkommer han den 24 juli och
28 augusti.
Dessutom blir det hemlig gästartist.

SSE

”Antingen är vi bra eller också är vi hemskt överskattade, men vi är i alla fall ganska egna”, säger en av killarna i Vanessa.

