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”Käppar i hjulet” fick flest röster
Konst Det blev konstnären Olle Magnussons verk
”Käppar i hjulet” som kammade hem Publikens pris
under de omröstningar som gjordes under 1000-meter konst förra helgen. Uppdraget på evenemanget
Re:Cycling Festival under utställningen var att konstnärer från Huddinge konstnärsklubb skulle skapa
något av skrotcyklar. Konstnären Nicos Terzis vann
den inbördes omröstningen bland konstnärerna.

Foto: Olle Magnusson

kultur/nöje

Publikfavoriten i omröstningen.

Magnum Bonum på Sverigeturné
Musik Det gamla Huddingebandet Magnum Bonum
med hits som ”Skateboard” under 80-talet, är ute på
en nostalgiturné tillsammans med flera andra artister,
bland andra Tone Norum och Mikael Rickfors. Bandet
slutade att spela 1984 och flera av medlemmarna har
idag andra jobb.
Turnén inleds den 1 oktober i Mora. Den 11 november
kommer artisterna till Stockholm.

Familjen Kedhammar från vänster; Anders, Alva, Malin och Julia. Efter skivlanseringen väntar en rejäl turné i USA för hela familjen. Och det kommer att sjungas på svenska.
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USA älskar Julia och Alva
Skivbolag hittade sång på Youtube och kontaktade Skogåsfamiljen.
11-åriga Julia Kedhammars sång på Youtube
ledde till ett kontrakt
med skivbolaget Sony.
Den nya skivan visade
sig vara populär bland
svenskamerikaner i USA.
Nu planerar Skogåsfamiljen en USA-turné.
Julia och Alva Kedhammar
uppträder i Skogås centrum
den 29 oktober.

För många är de kanske än så
länge okända, men systrarna Julia
och Alva Kedhammar från Skogås
har spelat in en cd-skiva hos skivbolagsjätten Sony tillsammans
med sin pappa Anders, hans band
och några andra unga stjärnskott.
De båda tjejerna har sina rum
på övervåningen i villan. I Julias
rum hänger en inramad bild på
en ung Michael Jackson, ovanför

neapolis och andra delar av USA
där många svenskar slagit sig ner,
förklarar Anders Kedhammar.

w ”Kämpa för dina drömmar”
w Namn: Julia Kedhammar.
w Ålder: 11 år.
w Bor: Skogås.
w Favoritartist: Pink, Lady Gaga,
Bruno Mars och Michael Jackson
w Favoritlåtar: F**ckin´ perfect
(Pink), What are words (Chris
Medina).
w Intressen: Fotboll, sjunga,
dansa och vara med kompisar.
w Gör just nu nu: Fullt upp med
skolan, skriver fler egna låtar, tar
sånglektioner, har kul!

sängen på det sneda taket en stor
affisch på artisten Pink.
På ena sidan väggen hänger stora
svarta bokstäver i plast: JULIA.
Att det sjungs mycket i villan i
Skogås råder det ingen tvekan om.
Anders Kedhammar är musiklärare och syskonen får ofta utlopp för
sin musikalitet hemma.
– Julia sjunger alltid när hon

w Julias motto: Var den du är och
kämpa för dina drömmar!
w Namn: Alva Kedhammar.
w Ålder: 8 år.
w Bor: Skogås.
w Favoritartist: Eric Saade.
w Favoritlåt: Hearts in the air
(Saade).
w Intressen: Fotboll, sång och
musik, leka med kompisar, detektivklubb.
w Gör just nu: Jag lever!

står i duschen, säger Alva, 8.
– Och du sjunger alltid när du
borstar tänderna, säger storasystern Julia lite retsamt.
Julia Kedhammar upptäcktes
tack vare en video hon lagt ut på
Youtube, där hon sjunger Michaels Jacksons ”Heal the world” på
en scen på musikskolan Kulturama.
Skivbolaget Sony nappade på
videon, de hörde av sig och erbjöd

Bandet reser till USA nästa år.
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dem att spela in en platta. Det
ena ledde till det andra och skivan ”Om jag fick önska – Svenska
barnfavoriter” släpptes ut på skivmarknaden 2010.
Skivan rymmer ett antal klassiska barnfavoriter som vid det här
laget hunnit bli ganska slitna, men
som här har fått nya tolkningar.
Låten ”Krokodilen i bilen” har exempelvis fräschats upp med hjälp
av bluesvibrationer.
Skivan har samtidigt hittat hem
bland svenskamerikaner i USA.
Låtarna är oerhört populära i Min-

Anders och mamma Malin Kedhammar lägger en affisch på köksbordet. På baksidan har de ritat
hela USA med en blå tuschpenna,
med en grön penna har de ritat ut
den preliminära turnéplanen.
– Vi skickade en massa skivor
till olika ställen i USA och nu får vi
så mycket mejl om spelningar att
det inte är hanterbart längre. Det
vi planerar nu är att turnera i några veckor och uppträda på bland
annat svenska skolor där nästa år,
säger Anders Kedhammar.
Innan vi lämnar familjen i Skogås bjuder de unga artisterna på
en à capella-låt som Julia Kedhammar skrivit själv.
– Jag tycker att det är jättekul
att sjunga. Det finns ingen annan
anledning, säger hon.
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