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11 år och redan vinnare
Bamshads låt valdes ut bland 1 700 bidrag till Lilla Melodifestivalen.
Bamshad Mirlashari vet
vad han vill. Om några
år försörjer han sig som
artist.
Och han är på god väg
att nå målet: På lördag
uppträder han i Lilla
Melodifestivalen.
Bamshad Mirlashari är uppvuxen
med musik. Redan i femårsåldern
var han med och spelade slagverk
i pappa Rostam Mirlasharis band.
– Jag har lärt mig mycket av
pappa. Han har sjungit typ hela
mitt liv.
11-åringen har precis kommit
hem från skolan men dagen är
långt ifrån slut. Medan han äter
pizza pratar han med Lokaltidningen Mitt i och när intervjun är
avklarad ska han till sin sångpedagog.
– Det är tredje gången jag går
dit. Jag är där två timmar och så
övar vi på hur jag ska sjunga, hur
jag ska röra mig och vart jag ska
titta.

På lördag smäller det. Bamshad Mirlashari är en av tio ﬁnalister i Lilla Melodifestivalen och han tycker det är en seger redan att han fått med sitt bidrag.
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◗ Namn: Bamshad Mirlashari.
◗ Ålder: 11 år.
◗ Bor: Halva tiden hos mamma
i Kista, halva tiden hos pappa i
Hammarby sjöstad. Går i skola i
Solna.

sov jag rätt länge på morgonen.
Bamshad Mirlashari sjöng sin
låt, en vers av Beatles låt ”Get
back” och svarade på frågor och
sedan var det dags för väntan
igen. En dag kom beskedet.
– Jag var på fotbollsträning och
plötsligt kom Nassim (Al Fakir,

i korthet
Konstnär sammanfattar tio år
KONST Just nu pågår en utställning i Husby
konsthall med konsthantverk och monumentalmålningar av Pontus Lindvall. Han har packat
upp resterna av tio års produktion för att sortera,
dokumentera och gå vidare.
Pontus Lindvall är utbildad på Konstfack och är
en av grundarna av konsthantverksgruppen ”We
work in a fragile material”. Han har – förutom på
orter runtom i Sverige – ställt ut i städer som New
York och Tokyo. År 2005 blev han uppmärksammad med projektet ”Researcher in Residence” på
Konstindustrimuseet i Köpenhamn.
Utställningen visas till den 19 oktober.

◗ Gör: Tävlar i Lilla Melodifestivalen med låten ”Bamshad, de
e jag”.
◗ Gillar: FC Barcelona och
Michael Jackson.
◗ Gillar inte: Tomat på pizzan.

programledare för Lilla Melodifestivalen) dit och så ﬁlmade de
mig när han berättade att jag hade kommit med. Det kändes jätteroligt. Sedan kom hela fotbollslaget och lyfte upp mig och skrek
Bamshad! Bamshad! Bamshad!
Sedan dess har alla deltagare i

programmet varit på läger på Bosön, Lidingö.
– Vi ﬁck sjunga med en sångpedagog, träffa en stylist och en
musikproducent. Och så kom Amy
Diamond dit, hon var trevlig.
I augusti spelade ungdomarna in
en skiva med sina bidrag och på
lördag är det alltså dags för höjdpunkten: ﬁnal i Lilla Melodifestivalen. Den här veckan har Bamshad Mirlashari ledigt från skolan
för att öva in sitt nummer och repa
hos SVT.
Hur tror du att det går på lördag?
– Jag hoppas att det går bra.
Men det gör inte så mycket om

Liten ensam farbror söker vän
BARNTEATER Det var en gång en mycket ensam människa som
längtade efter en vän. I hennes fantasi började sakerna omkring
henne få liv och plötsligt stod en ensam liten farbror framför
henne, och en hund, och en ﬂicka. Barbro Lindgrens klassiker ”Sagan om den lilla farbrorn” får nypremiär på Marionetteatern när
den nu fyller 50 år. Det blir en föreställning om längtan, svindlande
lycka och riktigt svart svartsjuka i en egen tappning.
”Sagan om den
Premiären äger rum på Stockholms stadsteaters scen Bryggan
lilla farbrorn” är
tisdagen den 7 oktober. Pjäsen hade urpremiär våren 2002 på
tillbaka.
Marionetteaterns dåvarande scen.

tipset!
Den hittills största internationella
presentationen av spanskt fotograﬁ
öppnar nu på lördag i Galleri 5 i Kulturhuset vid Sergels torg. Det blir 100

fotograﬁska verk av 28 spanska konstnärer med ett intresse för kulturell
identitet, arv och historia. Utställningen pågår till den 25 januari. Fri entré.

jag inte vinner. Mitt bidrag valdes
ut bland 1 700 bidrag så bara det
känns som en seger.
Kanske kan han få ett par tips av
pappa Rostam Mirlashari. Han var
nämligen en av deltagarna i förra
årets Melodifestival.
När Bamshad Mirlashari inte
sjunger spelar han fotboll i Vasalunds IF. Favoritlaget är FC Barcelona och om Bamshad inte lyckas
försörja sig som musiker i framtiden kan han tänka sig att kommentera sport på tv eller i radio.
● David Österberg
david.osterberg@mitti.se
tel 550 550 90

Vetenskap möter
mystik i Tensta konsthall
WORKSHOP ”Hemligheternas hemlighet” kallar Tensta konsthall sin workshop
i morgon onsdag mellan klockan 17 och
19.
Konstnären Miriam Heller Sahlgren
inviger deltagarna i gamla tiders alkemi.
– Deltagarna kommer att få lära sig
historiskt om denna gamla tradition,
som har mycket mystik kring sig och som
är en väldigt spännande blandning av
religion och ﬁlosoﬁ. Sedan kommer de
att få skapa värde, i form av konst och
olika symboler – och kanske utforma sin
egen världsbild, berättar Miriam Heller
Sahlgren som nyligen gått ut Konsthögskolan Valand i Göteborg.

TR

◗ Gillar Michael Jackson
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Bamshad Mirlashari gör sin egen
musik. I våras skrev han hiphoplåten ”Bamshad, de e jag”. När
hans pappas kollega ﬁck höra
den uppmanade han Bamshad att
skicka in den till Lilla Melodifestivalen och så blev det också.
– Jag skickade in den sista dagen
som man kunde skicka in bidrag.
Sedan följde några veckor av
nervös väntan.
– En dag hade SVT ringt på min
mobil och lämnat ett meddelande.
De sa ett nummer som jag skulle
ringa fast sedan råkade jag radera
meddelandet. Så när jag kom hem
var inte pappa så glad.
Men med hjälp av SVT:s hemsida lyckades han i alla fall få tag
på ett nummer och ﬁck veta att
hans bidrag var ett av 20 som gått
vidare. Därefter blev det intervju
och audition.
– Jag var rätt nervös dagen
innan. Jag somnade nog inte
förrän vid tolv, ett. Fast sedan

