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Värsta mardrömmen: att inte få åldras
Det är inte så dumt att bli gammal, heter SVT-programmet som i kväll handlar om
Kent, 57, som äntligen känner sig hemma med livet. Jag gillar verkligen den tanken,
och i stället för att trotsa tiden försöker jag tänka som Lena Olin sa i en intervju om
åldrande: ”Alternativet, att inte få uppleva att bli gammal, är så mycket värre”. Trevlig helg!
Anna Lundström VK Weekends redaktör

Nostalgi-frosseri!
VÄXANDE MARKNAD. För

fjärde året arrangeras Umeå
retromarknad. Förra gången
lockades 2 500 besökare att
frossa i gamla retroprylar, något
arrangörerna hoppas slå i år.
LOPPIS. Förra året flyttade
marknaden från Obbola Folkets hus till Dragonskolan för
att kunna husera alla nyfikna
besökare och retrointresserade.
Då kom hela 2 500 besökare, och
till denna upplaga hoppas man
på fortsatt succé.
– I år hoppas och tror vi att
det kommer ännu fler. Men vi
vet att det blev rätt långa köer
förra året, så vi har försökt ordna med det, säger Frida Björkelid från arrangörsgruppen, som
även säljer på marknaden.

Arrangörerna är ett gäng retroälskare som vill sprida sin passion för saker från förr, huvudsakligen från 50-, 60- och
70-talet.
– Det är kul att få fler intresserade. Dels är det miljövänligt
att återanvända, och så är det
ofta bättre kvalitet, och designen är rolig. Det är många som
kommer bara för att titta på alla
gamla grejer av ren nostalgi, det
är också jätteroligt, säger Frida
Björkelid.
De senaste 10-15 åren har second hand och äldre prylar fått
ett enormt uppsving, och Frida
menar att det håller i sig.
– Vi som är med i arrangörsgruppen har nog varit intresserade ända sedan vi var rätt
unga, men det är roligt att fler
får upp ögonen.

Frida Björkelid.
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■■Umeå
retromarknad
När: Söndag,
klockan 11–16.
Var: Dragonskolan i Umeå.
Vad: Loppmarknad med
bland annat
glas, porslin,
kläder, vinylskivor och möbler
från huvudsakligen 50-, 60och 70-talet.
Det finns även
kafé, Swingum
har lindyhopdansuppvisning
och Elin Örebrand sjunger
och spelar 50och 60-talsdängor.

Umeå retromarknad är tillbaka till
helgen, med allt från prydnadssaker
och porslin till möbler, kläder och vinylskivor. 
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– Men det är inte alls lika lätt
att göra fynd eller hitta grejer
från den tiden längre, tillägger
hon.
Retrotrenden är så stor att
det har börjat nyproduceras
inredning baserad på äldre design, och inredningsjättar som
Ikea återlanserar gamla modeller eller designar nya möbler av
äldre stuk.
– Gillar man det är det ju en
fördel att köpa de gamla grejerna i stället, säger Frida
Björkelid.
EVELINA ÅBERG

Poppis på loppis – 4 heta i retrovärlden
1. Porslin: Står sig
fortfarande starkt.
Främst 50- och
60-tal men även
en del 70-tal. Gärna det som går att
använda till vardags, som större
tekoppar. Formgivare som Stig Lindberg och Marianne
Westman är forfarande hett
eftertraktade.

2. Textilier:
Främst inredningstextilier som kuddfodral eller tyger
att hänga på väggen. Drar mer åt
70-tal med storblommiga mönster
och mycket färg.
Ryamattor har börjat komma tillbaka.

3. Teakmöbler:
Fortfarande
enormt populärt
och svårt att fynda
nuförtiden. Mycket
sideboards men
även små, lättplacerade möbler går
åt snabbt.

4. Lampor: Lätta
att placera och ger
en stor inverkan.
Gärna 60- och
70-talets formoch färgstarka
lampor.

... och det här gillar vi också helgen som kommer
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X Uppföljaren till Kay Pollaks
succéfilm Så som i himmelen,
Så ock på jorden, har premiär
på SF Filmstaden. Denna gång
tar gravida Lena (Frida Hallgren)
över kören i den lilla norrländska staden.
XLäs en recension av Så ock på jorden
i fredagens VK.

XK Special visar i morgon en dokumentärfilm om rockfotografen Henry Diltz, som
bland annat var officiell
fotograf för Woodstockfestivalen.
XFredag kväll visar TV4
den hyllade Batman-filmen
The Dark Knight (bilden).

XI kväll möter Einojuhani Rautavaaras lovsång till Arktis en slagverkskonsert i veckans symfonikonsert på Norrlandsoperan.
XPå lördag och söndag ges dansföreställningen Made in Bangladesh, som belyser
de exploaterade klädarbetarnas villkor i
Bangladesh, på Norrlandsoperan. Tolv kathak-dansare speglar ljudet av symaskiner.

XI dag ger den minimalistiska popduon
Pale Honey en gratiskonsert på campus.
XHela helgen väntar massor med band på
Verket, som har tredagarsfest. Amerikanska
Red Dons och Warcry och Dennis Lyxzénfrontade INVSN är bara några av banden.
XPå lördag spelar rockbandet The Kristet
Utseende på Guitars.

