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Det blev inte alls fiasko
Boulognerskogen, Gävle
Lördag 16 augusti
Okej, jag tar på en gång tillbaka allt jag skrev tidigare om att sista
upplagan av Boulognerfesten skulle vara ett fiasko.
Lördagen var helt lysande för arrangörerna. Besöksantalet låg stadigt
på samma siffra under hela kvällen.
Svensk Pop från Stockholm bjöd på magnifikt uppvisning. Glada låtar
som handlar om allt möjligt, från tunnelbanetrafik till prinsessan
Madeleine tog de Gävlepubliken med storm.

Niklas Folkegård, Gävle höll
tal om fördomar.

Det finns något studentikost över Svensk Pop, det är spexigt och roligt
samtidigt som samhällskritik blandas med budskap om kärlek.
Sångaren studsar runt, basisten och gitarristen får för sig att gå och
ställa sig i publiken och spela i stället. Otroligt underhållande!
Den lokale stå upkomikern Niklas Folkegård höll tal om fördomar och
sedan var det dags för en annan lokal akt.
Porrkestern som delade publiken i två läger: de som gillar och de som
ogillar. Killarna är ordentligt roliga och det händer saker hela tiden.
Deras musik är ett resultat av vad som händer om man skulle skicka
upp ett gäng killar med varsitt flak öl till en stuga en helg.
Det är mycket ”raj raj” och låtar om sprit. Manligt och provocerande
eller helt enkelt genialiskt? Tar man bort sångtexterna är det i alla fall
glad musik.
In Mourning spräckte trumhinnorna, Klubb Volym öste på dansbanan,
Mandylon serverade showrock det gnistrade om i vanlig ordning.

Porrkestern underhöll på sitt
lite speciella sätt, mycket ”raj
raj” och glad musik.

Boulognerfesten fick verkligen ett värdigt slut med kanonbra musik
och stark uppslutning.
Framtidsutsikterna för minifestivalen är dock fortfarande vaga. Vi
behöver något som händer i vår vackra park. Däremot borde
Boulognerfesten, om den kommer tillbaka, ligga tidigare på sommaren
så vi slipper kylan.
PO Flodström har kämpat i fem år med den antirasistiska festivalen
och mycket finns kvar att göra, men det är bara att hålla tummarna att
den kommer tillbaka.
Den behövs.

Publiktillströmningen var
under hela lördagskvällen bra.
Här lyssnar de på Porrkestern.

”Det är bara att hålla tummarna att den kommer tillbaka. Den behövs.”
Johanna Edbom

En riktigt hård kväll
MUSIK  00:00 Klubb IntaktoSjömanskyrkan 16 augusti"Grindcore" är en musikstil jag faktiskt börjar ledsna lite
på. Den är ibland enhanda och alltför ofta bakåtsträvande och puritansk. Därför blir jag extra glad när jag
kliver in på Sjömanskyrkan och möts...
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Det luktar fiasko, igen
MUSIK  17 aug Boulognerskogen, GävleFredagBoulognerfesten startades i fredags, minifestivalen som
blandar musik och budskapet "Inga rasister på våra gator".Förra året blev en flopp, alldeles för få besökare
och dåligt väder.Nu är det förmodligen sista gången...

Backyard Babies tar revansch
MUSIK  15 aug Backyard Babies var nära att knäckas. Med nya skivan tänker Nässjös rockkungar ta
revansch efter år av skivbolagsstrul. Vi var riktigt "dekiga" ett tag, säger gitarristen Dregen, 35 år.Efter snart
20 år i karriären är Backyard Babies tillbaka.

Wow  snacka om festival

MUSIK  11 aug Broder Daniel, Neil Young och en superstjärna som blev brädad av en grabb från Västra
Frölunda. Besökarna på Way Out West slapp prata om vädret, men festivalen saknade knappast
snackisar.Klassiska Broder Daniel gjorde sin allra sista spelning...

Franz Ferdinand bjuder på disko
MUSIK  9 aug Franz Ferdinand slog igenom som det ultimata partypopbandet. Uppföljaren kom direkt, men
sedan följde tre år av tystnad. På Way Out West lovar bandet smakprov från sitt nya, håll i er nu  diskoalbum.
Den engelska pressen har länge spekulerat...

Läs också
Way out west  hippaste festivalen

Sveriges hippaste festival
MUSIK  9 aug Way Out West har på bara två år seglat upp som Sveriges hippaste festival. I år satsar
arrangören Luger 15 procent av festivalens omsättning på reklam.  Vi måste ha slagit svenskt rekord i att
etablera varumärke, säger Lugers Ola Broquist,...

Henrik Berggren lovar ny musik
MUSIK  8 aug Broder Daniels sista spelning blir ett avsked, men samtidigt en start. Sångaren Henrik
Berggren lovar nytt material på konserten i Göteborg.Efter Henrik Berggrens soloturné 2006 spekulerades det
i att bandet hade kastat in handduken. Själv menar...

"Pengabrorsan" är Sveriges
svar på Springsteen
MUSIK  4 aug Anders "The Boss" Wendin. Det låter fel, men när några av landets
ledande musik och kulturjournalister fått säga sitt är den rockande dalmasen inte
längre bara "Pengabrorsan"  han är Sveriges Bruce Springsteen. Den senare är
som bekant aktuell...

Bush bjöd upp till dans
NÖJE  4 aug Äntligen kom han hit, en av Country Festivalens mest efterlängtade artister, Johnny Bush.
Honkytonk stjärnan har tidigare endast spelat i USA, men i veckan trotsade han sin flygrädsla och tog sig
över Atlanten för att på festivalens sista dag ge sin skandinaviska publik en välförtjänt konsert.

Galen ryss och instrumenthaveri
Kammarmusikfestivalen i Sandviken
MUSIK  1 aug Koranyi/Friis Johansson, Bogino, Graffin/Viguier, Graffin/Widlund

Abalone Dots siktar högt
MUSIK  1 aug Första skivan gav dem epitetet "Sveriges Dixie Chicks".På mindre än ett år har Abalone Dots
inte bara rönt stora framgångar i Sverige, de har även gjort sig ett namn i countryns högborg Nashville. På sitt
andra album gästas bandet av den legendariske...

Flygrädd legend har landat
NÖJE  31 jul För 27:e gången är det dags för den ärofyllda countryfestivalen i
Furuviksparken. I dag drar den igång och under dagarna tre blir det fint
countrybesök i Gävle, flera av affischnamnen kommer från USA. Ett av dessa är
Johnny Bush, och att han...

Docenterna släpper ny platta
NÖJE  31 jul Docenterna släpper en ny skiva. Det blir gruppens första album med nyskrivna låtar på sex år.
Förhoppningen är att den ska ges ut i höst.Gruppen, som slog igenom som Docent Död på 1980talet med
hits som "Solglasögon", släppte sin senaste studioskiva...

Mavis Staples fortsätter kampen
MUSIK  29 jul På 60talet protesterade hon mot rasismen i USA, sida vid sida med
Martin Luther King. Nu framför Mavis Staples frihetssångerna för en ny generation. 
Orättvisorna finns kvar, säger soullegendaren som besöker Sverige i veckan.

Primal Scream i Abbas fotspår
MUSIK  28 jul Få band har varit lika viktiga för dagens rockmusik som Primal Scream. Mot bättre vetande
fortsätter bandet göra skivor. Nu föds kärleksbarnet "Beautiful future". Vi ville bara ha kul och göra en skiva,
säger Bobby Gillespie.Med stor sannolikhet...

Franz Ferdinand på discohumör
MUSIK  28 jul Sverigeaktuella Franz Ferdinands kommande skiva dröjer till januari. Men Glasgowbandet,
som gästar festivalen Way Out West i Göteborg om två veckor, spelar redan flera av de nya låtarna under sina
konserter.I en intervju med BBC:s radioprogram...

Stjärntätt på Timbalandplatta
MUSIK  28 jul Sin vana trogen plockar Timbaland in många stora artister på sitt kommande album.
Stjärnproducenten, som just nu jobbar med uppföljaren till förra årets "Timbaland presents shock value" har
redan låtar klara för gästinhopp av Madonna, TPain...

Värme, svett och dåligt ljud
MUSIK  27 jul Svettigt, tungt och hårt var det redan innan något band äntrade scenen på Wasteland i fredags.
Värmen stod mig upp i halsen och mycket folk trängdes runt baren för att släcka den annalkande törsten. Och
värre skulle det bli.

The Strokestrummis släpper eget

MUSIK  21 jul Albert Hammond Jr., gitarristen i The Strokes, har redan dragit igång ett sidoprojekt och nu
följer bandets trummis, Fabrizio Moretti i hans fotspår, rapporterar musikmagasinet Rolling Stone.
Tillsammans med sin flickvän Binki Shapiro och musikerkompisen...

DAGENS RUBRIKER
NYHETER
Ny inspiration för landets
badinstruktörer
Succé för Anders ehandel
Vakande öga i skärgården
Länsstyrelsen tar över
djurskyddet
Tuna industriområde växer fram
för nya företag
Från kronobränneri till
cykelverkstad
Cyklande man svårt misshandlad
Peterssons ska bli riktiga
miljöexperter

SPORT
Inga artiklar har skapats ännu

KULTUR & NÖJE
Det blev inte alls fiasko
En riktigt hård kväll

«
AUGUSTI 2008
Må
4
11
18
25

Ti On
5
12
19
26

6
13
20
27

To
7
14
21
28

Fr
1
8
15
22
29

Lö Sö
2
3
9 10
16 17
23 24
30 31

© Copyright Gefle Dagblad | Epost redaktion: gefle.dagblad@gd.se
Gefle Dagblad AB, Box 367 801 05 Gävle
Ansvarig utgivare: Christina Delby VadSchütt. STF ansvarig utgivare: Maria Brander
Telefon, växel: 026  15 96 00 Fax: 026  15 97 10
All kopiering av texter, bilder och grafik är enligt upphovsrättslagen förbjuden. Vi betalar ej för obeställt insänt material.
Frågor eller synpunkter? http://gd.se/noje/musik/1.100773#webmaster@gd.se

<IMG alt="" src="http://gd.researchint.se/data?
JSFLAG=no&amp;tax0_SiteID=3&amp;Site=gd&amp;Section=Nöje&amp;Subsection1=Musik&amp;Page= Det blev
inte alls fiasko &amp;Groups1=tidningsnatet&amp;Groups2=gavletidningarna"> <IMG
src="http://sifomedia.gd.se/RealMedia/ads/adstream_nx.ads/gd/12345@TopRight?
XE&amp;JSFLAG=noscript&amp;Section=Nöje&amp;Subsection1=Musik&amp;Page= Det blev inte alls fiasko
&amp;Grupp1=tidningsnatet&amp;Grupp2=gavletidningarna&amp;XE" border=0>

