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KONSERT • MÅNGA LOCKADES TILL PALLADIUM FÖR MAT OCH MUSIK

STACKARS RUNE, säger 
jag bara. Kocken i 
reality såpan Toppform 
har det inte lätt. ”Äck-
ligt”, säger eleverna. ”För 
mycket kolhydrater”, 
säger Blossom och ryn-
kar på näsan. Och som 
rödbetan på lapskojsen 
är mattanterna så klart 
mer än lovligt skeptiska 
till Rune, denna exotiska 
varelse som inte talar 
som folk och dessutom 
har fräckheten att inva-
dera deras köksdomäner.

Mycket elände är det, 
men är det bra tv?

De medverkande har 
kommit till insikt allt 
eftersom under pro-
grammens gång, mest de 
vuxna om man ska vara 
riktigt ärlig, om till synes 
ganska självklara saker.

Blossom Tainton har 
problem med discipli-
nen. Då kommer hon på, 
hör och häpna, att varför 
inte dela in klassen 
i mindre grupper, så 
kanske det blir bättre 
med koncentrationen? 

Den ena aha-upplevel-
sen efter den andra får vi 
oss till livs.

Niondeklassen ska få 
ta danslektioner. I tango. 
Och tro det eller ej, de 
föredrar streetdance före 
tango! Vem kunde ha 
trott något sånt? 

DET BÄSTA VAR när den 
mentala coachen skulle 
genomföra en övning 
och fick sitt livs chock. 
De gjorde inte som han 
sa!! Fast det skulle ta 
längre tid innan de fick 
gå hem, så gjorde de 
inte som han sa! Hans 
mentala självbild fick 
sig en allvarlig törn, för 
nu hade han inte att 
göra med väluppfost-
rade, tävlingsinriktade 
idrottsutövare, utan här 
handlade det om vanli-
ga, skoltrötta ungdomar. 
Han var omskakad, men 
hade ändå kommit fram 
till en djup insikt: unga 
människor gör inte all-
tid som man säger.

Och så har vi Rune då. 
Rune med maten, i stän-
dig kamp mot okunnig-
het och ovilja.

Mattanter är per defi-
nition ett skeptiskt 
släkte,  så också Runes 
tanter och konflikterna 

ligger och pyr under 
ytan. En gång är det 
riktigt nära. Äntligen, 
en konflikt på gång i 
skolköket mellan Rune 
och mattanterna. Änt-
ligen lite underhållning 
i denna tröstlöst för-
utsägbara serie, tänker 
jag, men vad händer då?  
Mattanten får en puss! 
På kinden! Av Rune! Jag 
tror inte mina ögon.

DET MÅSTE VARA någon 
mer än jag som tycker 
att detta bara blir lång-
tråkigt. Präktighet och 
sundhet mot slöhet och 
likgiltighet. Ord som 
upprepas i program efter 
program. Hälsa, taggad,  
coachning, råvaror, 
mental träning, peppa, 
sunt, och så vidare. 

Så förutsägbart att jag 
kväver en gäspning och 
är en hårsmån från att 
bara somna ifrån alltihop.

Det blir bara intres-
sant när inga präktiga 
vuxna syns i bild utan 
ungdomarna själva får 
prata. De är insiktsfulla, 
de ifrågasätter, de har 
drömmar om vad de ska 
göra och vad de vill bli. 
Helt enkelt unga och 
ännu oförstörda. 

Hur ska det gå, hur 
ska det gå, undrar 
speaker rösten efter var-
je avsnitt. Ska den slöa 
och försoffade nian slå 
den vältränade fotbolls-
klassen i hinderbanan? 
Spänningen är näst 
intill olidlig. 

Ska jag våga mig på en 
vild gissning så lyckas 
de vuxna till slut få pli 
på sin niondeklass. Rune 
har fått baka moralkakor, 
Blossom har peppat sig 
blå och idrottscoachen 
har blivit en livserfaren-
het rikare. Gissa om det 
kommer att bli one big 
happy family på slutet. 
Inte dåligt när tv är som 
sämst.

Rune i sitt 
livs form
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Musik som smakar

Det kan som bekant gå 
slentrian i det mesta. Så 
även inom kultur- och 
musiklivet.

Därför är det extra roligt 
när Växjös kulturliv beri-
kas med evenemang av 
det lite ovanligare slaget. 
Ett sådant inslag är den 
konsertserie med lunch-
konserter och tillhörande 
tilltugg som Musica Vitae 
driver tillsammans med 
Palladium. Musiksmak är 
det passande namnet på 
konserterna Och det råder 
ingen tvekan om att lunch-
konserter lockar folk. I fre-
dags var Palladiums gam-
la biosalong välfylld med 
mat- och musikgäster. 

Men det är inte bara 
kombinationen konsert 
& lunch som hör till säll-
syntheterna. Även mix-
en av medverkande var i 
fredags av det ovanliga-
re slaget. För ingen kan 
väl påstå att det hör till 
vanligheterna  att få se 
och höra kammarorkes-
ter, saxofon och marimba 
musicera tillsammans på 
landets konsertscener?

Men i fredags var det alltså 
dags när Musica Vitae gäs-
tades av Växjöbördige saxo-
fonisten Per Friberg och 
slagverkaren och Alvesta-
sonen Joakim Berg. De båda 
kronobergarna har spelat 
tillsammans ända sedan 
tävlingen Smålandssolis-
ten för fem år sedan. Sedan 
dess har det blivit såväl 
turnéer, som radio- och 
skivinspelningar.

Inledningvis fick vi 
i publiken ta del av 

Milhauds charmigt kom-
ponerade svit för saxo-
fon och orkester, där Per 
Friman bjöd på virtuos 
behandling av saxofon-
stämman. Det är verkligen 
en prestation att få något 
så svårspelat att låta så 
lätt och sprudlande.

I Emmanuel Séjournés kon-
sert för Marimba och strå-
kar var det så dags för andra 
halvan av Duo Friberg att 
bekänna färg. Joakim Berg 
och orkestern bjöd på ett 
suggestivt och medryck-
ande spel. I likhet med sin 
musikerkollega har Berg 
en förmåga att spela så 
avslappnat och begåvat att 
det ser ut som den naturli-
gaste sak i världen. Och det-
ta även när han är tvung-
en att sträcka ut armarna 
maximalt för att få till de 
fascinerande marimba-
klanger som Séjournés 
stycke bjuder på.

Som avslutning samla-
des saxofonist, slagverka-
re och orkestern på scenen 
i Montis välkända och 
medryckande Czárdás. 
Fram förandet bjöd på ett 
härligt växelspel mel-
lan Berg och Friman och 
Musica Vitae bistod med 
att rytmiskt och pådri-
vande stråkackompanje-
mang. Publiken svarade 
med entusiastiska applå-
der och hade det inte varit 
för den väntande köttgry-
tan hade nog både musi-
ker och publik gärna fort-
satt med extranummer.

”De’ var ena’ fantastiska 
killar till att spela”, hördes 
i folksamlingen på väg ut 
från biografen. Det är bara 
att instämma. Med gäst-
spel av så här duktiga och 
inspirerade musiker ris-
kerar inte Växjös kulturliv 
att gå i stå i första taget.

AXEL LINDHE

Det är  synd om Rune.

JAZZ

Habib är en ny barnserie 
i SVT och Barnkanalen 
där första avsnittet sänds  
i kväll, lördag. Habib är elva 
år och bor i Alby. Han har 
en mor som bara skämtar, 
en far som borde skämta,  
 en storebror som är ett 
skämt och en lillasyster 
som han kommer ganska 
bra överens med. Och så 
har han en skruvad fröken 
i Gunilla Röörs gestaltning. 

Habib är som alla andra 
elvaåringar, dagdrömmer, 
grubblar över mening-
en med livet och är kär. 
I Paris, en flicka i grann-

lägenheten. Det är inte lätt 
att vara kär, och det är näs-
tan omöjligt att vara det 
när man är elva år och lite 
blyg. Allt blir bara fel och 
det är inte svårt att kän-
na stor sympati för Habib. 
Man följer gärna med och 
delar hans tuffa vardag. 

Den här gången känns det 
som man har lyckats med 
barncastingen, speciellt 
Simon Korkis som Habib är 
trovärdig med sin blyga 
charm. 

Dogge Doggelito dyker 
upp som den glade pizza-

bagaren. Har vi inte sett 
det förut? frågar jag mig. 
Känns lite fantasilöst. 

Annars är det roligt att 
det kommit en serie som 
handlar om en kille i för-
orten.

Vem vet, snart kanske 
vi också får se en tv-serie 
som handlar om en tjej 
som bor i en småstad ...

Tv-serien bygger på 
böckerna om Habib och 
skrivna av Douglas Foley. 

Serien regisseras av Jes-
per Danielsson och Håkan Liu.
 KATARINA SOOTALU

katarina.sootalu@smp.se

Om det unga livet i förorten

Habib (Simon Korkis).
 FOTO: KNUT KOIVISTO

TV • NY BARNSERIE I SVT

FOKUS PÅ TONER
Per Friman och 
Joakim Berg underhöll 
lunchgäster på Palladium. 
FOTO: URBAN NILSSON

MUSIKSMAK
Duo Friberg och Musica 
Vitae
När: Palladium 21 november


