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n SVENSKTOPPEN
Magnus Uggla seglade förbi Mando Diao och
intog listans förstaplats. Det är andra gången
det sker. Vid årsskiftet toppade ”Jag och min
far” Svensktoppen under nio veckor.

1.

(2) Magnus Uggla:
”Jag och min far”
2. (1) Mando Diao:
”Strövtåg i hembygden
3. (3) Petra Marklund:
”Händerna mot himlen”
4. (4) Lisa Nilsson:
”Var är du min vän”
5. (6) Agnetha Fältskog:
”When you really loved someone”
6. (7) Stiftelsen:
”En annan värld”
7. (5) First Aid Kit:
”Wolf”
8. (9) Larz-Kristerz:
”Det måste gå att dansa till”
9. (8) Miss Li:
”Transformer”
10. (10) Sara Zacharias:
”Mot solen”
Utmanare:
11.
Agnetha Fältskog:
”Dance your pain away”
12.
Timbuktu:
”Inte stor nog”
13.
EKO:
”Yellow”
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Magnus Uggla in på förstaplatsen.

Glasdans
i Umeå
Vid sidan av det nya stora scenverket arbetar Carmen Olsson
också med en föreställning inom
ramen för Umeås år som europeisk kulturhuvudstad 2014.
Hennes dans ska samverka med
den samiska glaskonstnären
Monica L Edmondson.

Det kretsar kring 100 kärl av glas,
som Monica L Edmondson gjort,
med inspiration hämtad ur
sin samiska bakgrund. En del av
kärlen har hon skickat ut i världen
till olika ambassader. Andra har
tagit sig ut på andra vägar. Det hela
ingår i projektet 100 migratory,
i sin tur en del av Rock Art in
Sápmi som är ett stort samarbets
projekt för att tolka och levande
göra hällkonst, samiska symboler
och nordliga kulturtraditioner.
Deltagarna är av många slag: skol
barn, skådelsepelare, pedagoger,
dansare, arkeologer, konstnärer
och forskare och projektet pågår
mellan 2012 och 2014.

Dans bland glaskärl

Först måste man förlita sig på sig
själv och sin kropp. Sedan kan man
ta till sådant som speglar och film.

Svensktoppssuccé
för Uggla
Samma vecka som Magnus Uggla intar
Svensktoppens förstaplats med ”Jag och
min far” har den blivit framröstad som
bästa låttext någonsin av Svensktoppens
lyssnare. Sedan början av september har
omröstningen pågått och på lördagen ko
rades den lyckliga vinnaren på Bokmässan
i samband med att programmet spelades
in där.
– Jag brukar ju aldrig få några priser, så
för mig är det här ofattbart! Det känns som
att fylla år, säger Magnus Uggla i ett press
meddelande.
Den fick 52 procent av rösterna i Svensk
toppens omröstning, och slog därmed Lars
Winnerbäcks ”Om du lämnade mig nu”
(29 procent) och Lasse Stefanz ”De sista
ljuva åren” (19 procent). (TT)

Mark Darcy död
i nästa Bridget-bok
I Helen Fieldings
kommande tredje bok
om Bridget Jones,
”Mad about the boy”,
bjuds läsarna på en
chockerande händel
seutveckling. Enligt de
korta avsnitt som pu
blicerats i The Sunday Helen Fielding har
Times Magazine, ska dödat Mark Darcy.
Bridgets make Mark Darcy vara död. Brid
get Jones själv är en 51-årig änka som är
besatt av rynkor. Fem år efter makens död
träffar hon en ny 30-årig kille på Twitter.
Boken släpps den 10 oktober och då får
fansen hela historien om hur det egent
ligen gick till när Darcy dog.
De två första böckerna om den eviga
singeln Bridget Jones har sålt i över 15
miljoner exemplar och har blivit filmer
med Renee Zellweger i huvudrollen. (TT)

– De 100 kärlen ska bo på ambas
saderna en tid och man dokumen
terar vad som händer. Sedan
skickas de tillbaka med sin berät
telse och ingår i en utställning på
Västerbottens museum. Projektet
sker i samproduktion med Norr
landsoperan, berättar Carmen.
På museet ska de stå på ett
specialbyggt podium som också
tjänar som dansscen åt Carmen
Olsson.
– Jag gör en mindre föreställ
ning för utställningen, som jag
framför ett antal gånger under
februari och mars 2014.
– Kärlet är som en symbol för
att varje människa måste lära
känna sin kärna, men också våga
lämna det invanda för att våga
möta det främmande.
Musiken görs av Göteborgs
musikern Anders Rimpi, också
med samiskt ursprung.
Carmen själv har inga krav på
sig att göra något med samisk
förankring. Men det finns andra
kopplingar.
– Monica har som jag bott i
Japan. Hon finner en likhet i det
japanska och det samiska.

Carmen Olsson
koreograf och dansare

�� Fakta

PANG
Är ett nytt dansverk av Carmen Olsson.
På scenen: Carmen Olsson, Simon
Kriisin.

november. Spelas också 29 november och 1 december.

Ljus: Patrik Gunnar Helin.

Därefter är ingenting klart, men
Carmen hoppas på att kunna visa
föreställningen på flera platser,
bland annat på Regionteater Väst i
Uddevalla.

Premiär: Atalante, Göteborg den 28

Den är gjord för en black box.

Scenografi och kostym: Zeppa.
Musik: Harald Svensson.

MARITA ADAMSSON

Undersöker okända krafter
Medvetandet som en komplex
kraft. Kring det kretsar Carmen
Olssons nya dansverk, som just
nu finslipas inför premiären på
Atalante i Göteborg i slutet av
november.

– Det finns krafter inom varje
människa, som vi använder på
gott och ont, säger hon när vi
tittar in i Rörelsesalen på Region
teater väst i Uddevalla där hon
fått plats att repetera under en
tid.
– Vi är inneslutna i våra tankar
och våra kroppar, men kan det

finnas något annat också, som
också är vårt jag?
Detta andra kan i så fall vara det
som styr eller bistår oss när våra
tankar inte hinner med, när vi gör
saker som hjärnan inte godkänt
eller planerat. När andra krafter
tar över.

En dansare till
Carmen visar en sekvens av
arbetet. Händerna rör sig snabbt.
Snabbare. Ännu snabbare, vispar
runt varandra framför kroppen
som böjs och tänjs. Jag tycker mig
se krafter som hennes egen vilja

kanske inte styr, som kommer
någonstans inifrån. Så går det in
i en annan rytm, rörelsen blir tyd
ligt ett med andningen.
Det är sådana krafter hon vill
utforska i sitt femte stora verk.
Det skiljer sig en del från
föregångarna. Jag noterar att det
verkar gå ovanligt snabbt för
en dansare och koreograf som
lämnat spår i minnet av långsam,
exakt växande rörelse.
– Jag försöker få ut energi på
olika sätt, men det finns lång
samma partier också, säger hon.
Skillnaden från tidigare består

först och främst genom att hon
lämnar soloformatet och för första
gången har med en andra dansare.
Hon har önskat att göra det länge,
men ekonomin har satt stopp. Nu
blir det av, och hon är också den
koreograf som i år får producent
stöd av Dansbyrån, i sin tur stödd
av Västra Götalandsregionen, vilket
innebär avlastning och ekonomisk
hjälp med mycket av det praktiska
kring ett scenkonstverk.
Dansaren Simon Kriisin är inte
på plats i Uddevalla den här dagen
men han deltar av och till under
repetitionerna, som ägt rumt på

flera olika ställen i bland annat
Göteborg och Kungsbacka. Han
och Carmen möttes första gången
när hon var ledare för de profes
sionella dansarnas dagliga träning
hos Danscentrum i Göteborg.
– Han var genuint intresserad,
säger hon och beskriver en tämli
gen nyutbildad dansare i färd med
att i högt tempo skaffa sig erfaren
heter.
– Så fort vi har en lucka är han
igång med något, säger Carmen.
Hans söker sig till träning utom
lands bland annat, ivrig att lära
nytt och mer.

– Han har en mycket speciell
karaktär i den här föreställningen.
Mer vill jag nog inte säga nu.

Nya samarbeten
För Carmen själv innebär det nya
formatet växlingar mellan vad
hon koncentrerar sig på: sin egen
dans, Simons och helheten. Delvis
filmar hon arbetet för att begrun
da det i efterhand.
– Jag använder olika metoder i
perioder. Först måste man förlita
sig på sig själv och sin kropp.
Sedan kan man ta till sådant som
speglar och film.

Nytt för det här verket är också
samarbetet med bildkonstnären
Zeppa, som gör kostym och
scenografi.
– Vi har känt varandra länge,
hon var min teckningslärare när
jag var i tonåren. Men vi har inte
arbetat ihop förut.
– Det har varit ett väldigt
intensivt arbete. Vi fastnar för
samma frågeställningar, det gör
det enklare att förstå vad den
andra är ute efter och vi inspire
rar varandra.
Ljussättaren är också ny. Patrik
Gunnar Helin är fotograf som

också jobbar för scenen, medan
musiken görs av Harald Svensson,
den tonsättare hon länge arbetat
tillsammans med.
– Det känns tryggt.
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