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Man får lätt uppfattningen om 
att man är helt ensam i det här”Jonas Eskilsson om att han lärt sig ta hjälp. NÖJE&KULTUR

NOTISER

Noomi Rapace 
i Dracula-film
Det är ingen hejd på
Noomi Rapaces fram-
gångar utomlands. En-
ligt Los Angeles Times
är den svenska Millen-
nium-skådespelerskan
klar för kommande fil-
men The last voyage of
Demeter.

Filmen handlar om
den olycksaliga trans-
porten av Draculas kis-
ta från Transsylvanien
till England, och Rapace
uppges spela en fripas-
sagerare på den båt som
enligt legenden nådde
hamn utan levande pas-
sagerare ombord.
Oscarsvinnaren Ben
Kingsley uppges också
vara klar för en roll i
filmen.

The last voyage of De-
meter regisseras av Ste-
fan Ruzowitzky, var
film Falskmyntarna
blev bästa icke engelsk-
språkiga film vid
Oscarsgalan 2008. Fil-
men får dessutom sam-
ma producenter som
Martin Scorseses succé-
film Shutter Island.

Noomi Rapace är
dessutom klar för en
roll i Sherlock Holmes
2, där hon spelar mot
Robert Downey Jr och
Jude Law. I höst kan
hon ses på svenska bio-
grafer i filmatiseringen
av Svinalängorna.

Vampyrfilm. Noomi
Rapace spelar fripas-
sagerare.

BILD: CHRISTINE 
OLSSON/SCANPIX 

Dungen åker ut på turné
Dungen med Skövdebördi-
ge Gustav Ejstes i spetsen
beger sig ut på turné i
USA men kommer hem till
Sverige för spelningar i de-
cember. 

Bandet är aktuella med
sitt sjätte studioalbum
Skit i allt, som kom i sep-
tember, har hyllats av kri-

tikerna. Förutom Gustav
Ejstes följer gitarristen Re-
ine Fiske, basisten Mattias
Gustafsson, och trummi-
sen Johan Holmegard med
på turnén.

Följande datum spelar
Dungen: 10/12 Malmö,
11/12 Göteborg, 12/12
Stockholm, 17/12 Luleå. 

USA-turné. Gustav Ejstes och hans Dungen drar ut
på turné. BILD: CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX 

Freeman prisas för livsgärning 
Skådespelaren Morgan
Freeman prisas av Ameri-
kanska Filminstitutet för
sin livsgärning inom fil-
men, rapporterar nyhets-
byrån Reuters. Freeman
har under karriären vun-
nit två Oscars, en för sin
biroll i De skoningslösa
1992 och en för sin biroll i
Million dollar baby från
2005. Under sin 40 år långa
karriär har han spelat allt
från Gud till presidenter.

”Morgan Freeman är en
amerikansk klenod”, moti-
verar Howard Stringer på
det Amerikanske filminsti-
tutet utmärkelsen i ett
pressmeddelande.

Freeman kommer att ta
emot priset under en gala-
middag i juni 2011. Tidi-
gare har bland annat Al

Pacino, Meryl Streep och
Alfred Hitchcock fått ut-
märkelsen som har delats
ut sedan 1973. 

Får pris. Morgan Free-
man uppskattas som en
amerikansk klenod.

BILD: PETER KRAMER/
SCANPIX  

Twittrande kändisar i ny studie
Hur kommunicerar twitt-
rande kändisar som Step-
hen Fry och Britney Spe-
ars med sina läsare? Det
ska forskare ta reda på i
en ny studie, skriver The
Daily Mirror på sin nät-
sajt.

Ruth Page, från School
of English på universitetet
i Leicester, ska gå igenom
15 000 tweets från 30 av de
mest populära kändisarna
på Twitter. Studien foku-

serar bland annat på hur
dessa konstruerar sin
identitet på nätet. Andra
kändisar som finns med i
studien är sångerskan Lily
Allen och tv-kocken Jamie
Oliver.

Enligt Ruth Page använ-
der kändisarna Twitter för
att skapa en illusion av
omedelbarhet och närhet
till publiken men också för
att ytterligare förstärka
sin professionella status. 

Radcliffe dyker
upp i Simpsons
Daniel Radcliffe, mest
känd för sin roll som
Harry Potter, kommer
att dyka upp i ett av-
snitt av den tecknade tv-
serien Simpsons, skri-
ver NME. I avsnittet,
som är en parodi på
Twilight-filmerna, ska
Radcliffe ge röst åt ka-
raktären Edward Cul-
len, som i Twilight-fil-
merna spelas av Robert
Pattinson.

Innan Robert Pattin-
son blev Twilight-Ed-
ward med hela världen
medverkade han i de ti-
diga Harry Potter-fil-
merna som karaktären
Cedric Digorry. Simp-
sons har tidigare även
gjort ett parodiavsnitt
av Harry Potter. 

Tecknat. Daniel Rad-
cliffe lånar ut rösten
till ett Sipmsonavsnitt.

BILD: JOHN
RAOUX/SCANPIX 

NOTISER

Wells tolkar
klassiska
mästare
Robert Wells, som de se-
naste åren varit uppta-
gen med Rhapsody in
rock, är nu tillbaka med
sin första riktiga solos-
kiva på 14 år. Skivan,
som fått namnet Close
up classics, innehåller
musik för solopiano av
de klassiska mästarna,
bland andra Liszt, Cho-
pin, Beethoven, Sten-
hammar, Grieg, Rach-
maninov och Debussy.
Idén till skivan som
släpps den 8 november
ska enligt Wells ha fötts
i samband med hans
medverkan på en hyll-
ningskonsert till Cho-
pins 200-årsjubileum.
Söndag den 14 november
i Ersta kyrka i Stock-
holm ger Robert Wells
den första solokonserten
med material från albu-
met. /TT Spektra

STOCKHOLM Från Melodi-
festivalen till Dans-
bandskampen.

Christine Meltzer går
från den ena stora pro-
gramledarrollen till
den andra.

– Jag kommer inte va-
ra lika nervös nu, lad-
dad men förhoppnings-
vis inte överladdad, sä-
ger hon.

Under Melodifestivalen
kunde hon ofta bli lite över-
tänd, men när Meltzer nu tar
sig an rollen som programle-
dare för Dansbandskampen,
med premiär på lördag i SVT
tror hon att det blir lättare att
behålla lugnet.

– Det här blir inte samma
sak. I Melodifestivalen visste
alla artister hur allt funkade,
här kommer vi göra det mer
tillsammans, banden och jag.
Vi kommer också hänga från
program ett tills allt är klart
så vi hinner nog bli vänner,
säger Meltzer.

Ingen huvudperson
Programledaren älskar

svensk musik och därmed är
inte dansbandsmusik helt
främmande för henne.

– Jag blir glad av dans-
bandsmusik, låtarna är ofta
lätta att sjunga med i, det är
härligt.

Om komikern Christine
Meltzer kommer få något ut-
rymme i programmet är inte
klart, men hon tror inte det.

– Banden får stå för hu-
morn. De kommer bjuda på
sig själva, med alla klädkrea-
tioner och så vidare. Det blir
mycket glädje, men samti-
digt seriositet. Men jag vill
inte ta fokus från banden,
jag är ingen huvudperson i
det här.

Samtidigt ska hon ensam
axla programledarrollen den
här gången, utan stöd från en

charmig popartist och en
hård actionhjälte.

– Det blir inte ensamt, som
sagt kommer vi göra det här
tillsammans, banden och jag.
Och så har jag ju Thomas och
Gunhild, de blir nya Dolph
och Måns, säger Meltzer och
skrattar.

Varandras motsatser
Dansbandsexperten Tho-

mas Deutgen, som tidigare
satt i juryn, kommer i höst få
en ny roll som kommentator.
Och vid hans sida i kommen-
tatorsbåset kommer ett blont
yrväder från Skåne slår sig
ner. Gunhild Carling.

– Jag har inte i det här pro-
grammet att göra egentligen.
Jag är intagen här för att jag
inte tillhör den här världen,
och därför kanske jag kan
ställa adekvata frågor.

Gunhild Carling kommer
från jazzvärlden och är både
sångerska och multiinstru-
mentalist. Bland annat kan
hon spela på tre trumpeter
samtidigt. Carling kan allt om
musikteori, men dansbands-
genren är helt ny för henne.

– Jag älskar udda möten,

det kan slå gnistor om dem.
Dansband verkar fantastiskt
kul.

Du och Thomas Deutgen,
hur blir det?
– Vi är varandras totala

motsatser så det lär bli spän-
nande.

/TT Spektra

Meltzer hoppas på en avslappnad kamp

I tittarnas händer. Elisa’s från Skövde och Mariestad kämpar om tittarnas hjälp med att
få den tionde platsen i Danbandskampen. BILD: PONTUS LUNDAHL/SCANPIX 

Upplägget är radikalt 
omgjort jämfört med 
tidigare år. Här är de 
viktigaste nyheterna:
! Tävlingsformatet 
påminner i år om Idol. Alla
tio orkestrar är med från
början – en röstas bort per
program.
! Två dansband tävlar i 
finalen, tillsammans med
en joker från tävlingen som
tittarna röstar fram.
! Programmet sänds i år
från Nya Parken i Norr-
köping.
! Programledaren Peter
Settman ersätts av 
Christine Meltzer.
! Juryn har bytts ut mot
“kommentatorer” varav P 4
Dans-profilen Thomas 
Deutgen är kvar från i fjol
och musikern Gunhild 
Carling är ny för i år.
! Banden väljer repertoar
från en gemensam låtbank.
! Ett antal dansare ska be-
döma dansbarheten.

Källa: SVT.

NYHETERNA

CC & Lee (Ronneby)
Divine (Örebro)
Donnez (Perstorp)
Jeppez and the Cowboyz
(Löddeköpinge)
Patrik’s Combo
(Östersund)
Rigo & The Topaz Sound
(Stockholm)
Sweetshots (Alingsås)
Willez (Ljungbyhed)
Wizex (Bromölla)
Dessutom avgör tittarna om
Elisa’s (Mariestad) eller
Zlipperz (Munka-Ljungby)
ska få den tionde och sista
finalplatsen

BANDEN 

Trio. Thomas
Deutgen, 
Christine 

Meltzer och
jazzsångerskan

och multiinstru-
mentalisten

Gunhild Carling
har hand om

årets Dans-
bandskampen.

BILD: PONTUS
LUNDAHL/

SCANPIX 

På 50-talet hade Jan-
Erik Wannerdt med
sig en alldeles speci-
ell läckerhet på skol-
tåget hem från Sköv-
de. 

Det var surkål in-
handlad från någon
träbalja bland mark-
nadsstånden på her-
tig Johans torg. 

Den liksom saltgurka
handlades i lös vikt i pap-
perspåsar, och Wannerdt
försäkrar att han fortfa-
rande kan känna den här-
liga friska doften från
läckerheterna på torget.

Surkål är riktig slow-
food, och nyttig dessutom
på en rad olika sätt försäk-
ras det. Inte nog med det:
det är gott dessutom. Men
författarna är förstås jävi-
ga.

Surkål liksom surström-
ming och rader av andra
speciella maträtter kom ju
till av rent praktiska skäl.
Utan kylskåp hade man
svårt att få maten att hålla
sig och tvingades ta till ra-
der av knep. Den sura va-
rianten av kål håller sig
bättre, och sägs också vara
nyttigare. Ännu i början
av 60-talet kunde man kö-
pa surkål på torget i Sköv-
de, men sen gjorde frys-
boxen mjölksyrejäsningen
inaktuell. I alla fall i stor
skala.

Surkål på svenska
Här får man både lära

sig att tillverka sin egen
surkål och att sedan an-
vända den i alla tänkbara
rätter. Maria och Jan-Erik
har botaniserat i rader av
kokböcker och funnit re-
cept på surkål i mängder
av sammanhang. Allt har

dock anpassats till sven-
ska förhållanden, försäk-
rar de. Mycket kommer
från främmande länder
som Frankrike, Tjeckien,
Tyskland, Ungern och Ös-
terrike, men även Skara
får vara med. Surkålsgry-
tan från Skara samsas
med liknande rätter från
Schwaben och Estland. 

Här finns hur mycket
som helst att välja på, och
ändå är dessa recept bara
en källa till inspiration för
dig att söka vidare på sur-
kålens matnyttiga väg.

Rader av bilder visar
upp rätterna på det mest
frestande sätt, precis som
det brukas i böcker av det
här slaget.

Men som sagt, detta är
inte bara gott utan dessut-
om nyttigt. Det kan man ju
inte säga om all mat.

HANS MENZING 

Sura Skövdeminnen
RECENSION

Titel: Sauerkraut, 
Surkål & Choucroute.
Recept från olika delar
av Europa. 
Författare: Jan-Erik och
Maria Wannerdt. 
Förlag: Optimal. 
Antal sidor: 182 med
massor av bilder och 
recept.

BÖCKER

GÖTEBORG Efter två tuffa
månader med intensiva
repetitioner är det dags
för premiär.

Jonas Eskilsson från
Falköping är redo att
möta publiken på Göte-
borgsoperan i morgon
kväll.

Jonas Eskilsson fick en av
huvudrollerna i Göteborgso-
perans uppsättning av Sunset
Boulevard, något som han
själv ser som en ynnest. Han
står i princip på scen under
hela föreställningen.

– Jag har en liten paus i an-
dra akten, men då gör jag ett
byte och bättrar på min
makeup, så jag står inte still
under de drygt två timmarna
som föreställningen håller på.
Så tiden går fort.

Rollen han spelar är Joe
Gillis, en ung författare som
blivit engagerad att hjälpa
den betydligt äldre före detta
stumfilmsstjärnan Norma
Desmond, som drömmer om
en comeback inom filmen.
Norma Desmond spelas av
Gunilla Backman, som är
internationell musikalartist
och har haft roller både på
scener i Londons West End, i
Tyskland och i Danmark. I
Sverige fick hon sitt stora
genombrott med rollen Donna
i Mamma Mia, på Cirkus i
Stockholm.

Jobbat med rollen
Jonas har arbetat mycket

med att hitta rätt i sin tolk-
ning av Joe.

– Jag vill hitta alla hans
grunder, men det har verkli-
gen varit högt och lågt. Det

har varit svårt att välja, att
plocka ut de saker man vill
ha med. Men det är det man
har regissörer till, man visar
upp de förslag man har och så
får de bestämma, säger han.

Bland annat har Jonas job-
bat med att få den rätta tonen
hos Joe, som både har en be-
rättarfunktion och spelar ak-
tivt i pjäsen.

– Det har varit en svårighet
att få fram olika växlar i ho-

nom. Jag har väldigt mycket
sjunget berättande och jag
har velat få till ett sätt så att
det känns som att han talar,
samtidigt som man måste föl-
ja dirigenten. Det har varit en
jätteutmaning att hitta saker
som känns naturligt, samti-
digt som jag måste följa ett
tonspråk. 

Jonas Eskilsson har lärt sig
mycket av att arbeta på en av
Sveriges största musikteater-

scener. Han blev nästan lite
rädd i början, över hur stor
apparat det är med en upp-
sättning av detta slag. Men
allting blir en vardag och han
vande sig snabbt vid hur upp-
styrt allt arbete var. 

Ta hjälp
Det viktigaste han har lärt

sig tycker han är att ta hjälp.
– Man får lätt uppfattning-

en om att man är helt ensam i

det här. Men det finns ändå
på sådana här arbetsplatser,
och i livet i allmänhet, alltid
någon att fråga. Det finns all-
tid en åsikt som kan vara
skön att höra, en annan vink-
ling av det problem man har. 

Produktionen av Sunset
boulevard drabbades av ett
dödsfall ett par veckor in i
rep-perioden. Det var regissö-
ren Vernon Mound som gick
bort. Han hade cancer, vilket
var känt. Men det blev ändå
ett hårt slag för hela ensem-
blen. Jonas kände honom
dessutom personligen, efter-
som Mound varit ansvarig på
teaterhögskolan där Jonas
studerade fram till sommaren
2009.

– Det var väldigt konstigt,
en speciell situation, att vara
med om ett dödsfall i ensem-
blen. Det var en jobbig start
på hela perioden, säger Jonas
Eskilsson. 

En ny regissör rekryterades
från England, Shaun Kerri-
son. Han har tillsammans
med det kvarvarande produk-
tionsteamet fortsatt med att
förverkliga Vernon Mounds
föreställning.

Väntar på premiären
I tisdags hölls det första

genomdraget inför publik. I
kväll är det genrep och i mor-
gon premiär.

– Det jag önskar mig mest
nu är att premiären ska gå
fantastiskt bra, att jag känner
mig nöjd och att Vernon skul-
le ha varit nöjd med föreställ-
ningen. Att få göra någonting
riktigt bra.

ÅSA MWANSA
asa.mwansa@vgt.se

0511-77 01 55

Jonas ser fram emot premiären

Första stora rollen. På gymnasiet i Falköping följde Jonas Eskilsson en musiklärares
råd att gå en musikutbildning. Efter tre år på teaterhögskolan har han nu fått sin första
stora roll, som Joe Gillis i Sunset Boulevard på Göteborgsoperan. BILD: ÅSA MWANSA

Dans. Jonas Eskilsson spelar mot Gunilla Backman som bland annat har
spelat huvudrollen i Mamma Mia på Cirkus i Stockholm.

Stor produktion. Jonas Eskilsson tycker att det är viktigt att komma
ihåg hur arbetet på en liten teater går till, när han har sett hur allt blir om-
händertaget på Göteborgsoperan.


