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El perro del
mar till Made
FESTIVAL Festivalen Made
på Norrlandsoperan presenterar nu sin första bokning. Det
är popartisten El
perro del
mar, eller Sarah
Assbring
som hon
egentligen
heter, som
är bokad till festivalen på
Norrlandsoperan. El perro
del mar har släppt flera hyllade album där det senaste,
Pale fire, kom förra året och
lovordades av kritiker.
El perro del mar spelar
på Made fredagen den 10
maj. Scenkonstfestivalen
Made pågår den 8-11 maj.
Biljetterna till El perro del
mar släpps den 15 mars.
EVELINA BURSTRÖM

Dansant afton
väntas i kväll

!

EVELINA BURSTRÖM

TV Missa inte att författaren tillika exumebon Katarina
Mazetti tävlar i På
spåret i kväll. Hon
och lagkamraten Stefan Holm tävlar mot
Jessiga Gedin och Hans Rosenfeldt.

Anders Gunnarsson står
bakom Skaparpriset.
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Fest för stans
alla skapare
PRIS VK har löpande berättat om Skaparpriset, det nya
kulturpriset i Umeå som
lyfter fram stadens skapare
inom musik/ljud, konst, design, bild, rörlig bild, text
och skapande i stort. I morgon hålls Skaparprisets fest
på Norrlandsoperan och flera fina namn spelar: Annika
Norlin, delar av Glesbygd’n,
Eberhard KCCH, Sideshow
Stringband samt Lily.
EVELINA BURSTRÖM

I Tom Hoopers filmatisering av Victor Hugos roman Samhällets olycksbarn, Les Misérables, sjunger alla skådespelare sina repliker live. Hugh Jackman och Anne
Hathaway spelar huvudrollerna. 
FOTO: UIP

Bombastiskt!
FILM

naren The king’s speech
samt några avsnitt av 90tals klassikern Kalla fötter
i bagaget, lät tack och lov
Jackmans dröm gå i uppfyllelse. Då alla skådespelare
sjunger sina repliker live
krävs rätt personer och nästan varje rollbesättning har
lyckats.

Les Misérables
Filmstaden
Regi: Tom Hooper
Medverkande: Hugh Jackman, Anne Hathaway,
Russel Crowe m.fl.
Betyg: 4
JEAN VALJEAN har suttit
fängslad i 19 år för stöld av
en bit bröd. Han trotsar sin
villkorliga frigivning samt
polismannen Javert genom
att försvinna och börja ett
nytt, hederligt liv. När Valjean blir förmyndare åt fabriksarbetaren Fantines
dotter Cosette, blir livet en
ständig flykt från Javert,
som svurit att finna honom.
VICTOR HUGOS roman Sam-

Amanda Seyfried och Eddie Redmayne spelar kärlekspar i Tom
Hoopers Les Misérables. FOTO: UIP
hällets olycksbarn har blivit långlivad musikal och
filmatiserats otaliga gånger,
bland annat med Liam Neeson och Gérard Depardieu
i huvudrollen. För Hugh

Jackman var det en drömroll, så eftertraktad att han
kontaktade Tom Hooper,
innan denne tackat ja till
att regissera. Hooper, med
bland annat Oscarsvin-

JACKMAN imponerar både
fysiskt och sångmässigt och
Anne Hathaways version av
I dreamed a dream gör ett
oförglömligt avtryck. Birollerna innehas av duktiga
musikalartister, Sacha Baron Cohen och Helena Bonham Carter som värdshusskojare och kärleksparet
spelas av Eddie Redmayne
och Amanda Seyfried. Rollen som Javert gick något
oväntat till Russell Crowe.

Han är långt utanför sin bekvämlighetszon och tyvärr
dippar filmen varje gång
han öppnar munnen. Plötsligt ser man en skådespelare som försöker sjunga i en
filmatiserad musikal. Som
tur är räddar Jackman situationen, varje gång.
TOM HOOPER snålar inte på
krutet, han lägger ribban
på svulstig, bombastisk nivå
från ruta ett. Det är ett vågat grepp på film, men det
fungerar faktiskt. Man har
inget val än att sugas in i
den drabbande historien om
etik, kärlek och klasskamp.
Om inte förhandstippade
Daniel Day-Lewis (Lincoln)
vinner en Oscar för bästa
manliga huvudroll, lär Jackman ligga riktigt bra till.
NANCY BLADFÄLT

Start för musiktävling
LIVE I kväll och i morgon arrangeras Katapulten, den första lokala deltävlingen i Studiefrämjandets rikstäckande musiktävling
Livekarusellen (förut Rockkarusellen).
Ett stort gäng mindre etablerade band
spelar under fredag och lördag på Hamnmagasinet i Umeå, bland annat Magic Connection, Fisherman’s death och Halm.
EVELINA BURSTRÖM

Halm deltar
i Livekarusellen under
helgen.
FOTO: ERIK
ÅSTRÖM

Lördagsöppet från 13.00
!

DANS I kväll är det swingoch lindy hop-kväll på Ordenshuset i Umeå. Det är
föreningen Swingum som
arrangerar en dansant afton med såväl grundkurs
som fri dans.
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