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Smask 2018

Krönika

DET VAR E N
GÅ NG E N
SCHL AGER—
TÄVLING…
Året var 1991 när musikstudenterna på
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm slutligen
ledsnade på att aldrig få sina sånger antagna till
Melodifestivalen. De tog saken i egna händer
och Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest
blev till. Året därpå anslöt sig fler skolor och
snart var rikets samtliga musikhögskolor med
och tävlade. Numer är det Stockholm, Örebro,
Ingesund, Göteborg, Malmö och Piteå som
varje år skickar två bidrag till riksfinal. 2018
hålls den i Örebro.
Förra året satt jag i en av jurygrupperna för
Piteås deltävling. Det var första gången jag fick
bevittna SMASK-fenomenet och tittar man på
sändningen i efterhand är det en svettig och
nervös Linnea som står på scen och delar ut
poäng. Vilken sjuk grej – att tävla i någonting
som kräver en sådan kreativ process som musik.
Nåja, det görs ju på bästa möjliga vis: med både
prestige och glimt i ögat.
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I år kommer jag befinna mig bakom kulisserna
under showen men jag kan lova att de som befinner sig i Acusticums stora sal den 16 mars kommer få bevittna någonting alldeles förtrollande.
Magi och mystik är årets ledord och det kommer
märkas i allt från estetik till innehåll.
I Piteå är det ungefär 200 studenter som med
brinnande engagemang och helt ideellt arbete arbetar fram det som blir SMASK. Från
tryckandet av efterfestsbiljetter till varje stråke
i liveorkestern. Det du håller i handen nu är en
sagobok om SMASK 2018 och som ska försöka
att sammanfatta den gemenskapen. Låt magin
börja.
Linnea Lundström, chefredaktör
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Reportage

E N DEDIKER A D
KOMMIT TÉ

Text: Jonathan Bergström
Bild: Sebastian Töyrä

Midvinterns köld var hård men mitt bland glittrande
snökristaller och stelfrusna tår vaknade ett väsen till liv.
Sakta och pustande började det göra sin närvaro känd på
Musikhögskolan i Piteå. Man hörde viskningar - ”Nu
har SMASK dragit igång igen”. Vissa undrade vem det
var som väckt denna best ur sin dvala. I hemliga rum
satt de. I korridorer som ingen kom ihåg. Kommittéen.
SMASK-tidningen har fått ynnesten att prata
med medlemmarna i kommittéen. Denna
grupp har arbetat flitigt och målinriktat sedan
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fjolårets höst. Gruppen leds givetvis av en general. Vad annars? Generalen är Fredrik Söderlund
från Åslunga men om han var en disneyfigur
skulle han välja Kristoff från ”Frozen” för att
de båda gillar att hjälpa andra. Fredrik beskrivs
som både vänlig och bestämd och han förklarar
försiktigt att han är lätt att jobba med.
– Jag älskar att jobba med människor och
att försöka komma fram till något som alla kan
vara nöjda över, säger han och poängterar hur
viktigt det är att alla ska höras. Han är också

– Ibland måste man ta ett steg tillbaka,
det finns många vilja viljor och olika tillvägagångssätt. Man snöar lätt in sig på ett litet
problem och då är det bra att komma ihåg att vi
alla vill samma sak.
Smakar det så kostar det, och SMASKas det
så kan du ge dig tusan på att det behövs en
ekonomiansvarig. Cathrine Henriksson Guerron
heter hon och det är hon som ser till att att allt
följer budget. Det behövs någon som är både
hårdkokt och djärv att sätta stopp när köpdjävulen lurar i kulisserna.
– Det kanske verkar som en tråkig uppgift
men jag tycker faktiskt att det är kul. Det är jag
som kommer med fika, säger hon och berättar
ömt om hur trevligt det är att dela ut glädjen i
form av sponsrat kaffe och sötbröd.
Daniel Wenberg ansvarar för tekniken. Man
kan ju lätt tro att allt är magi, men då hade ju
Daniel inte haft något att göra. Skolan är full av
tekniker som bara springer omkring. De måste
helt enkelt sättas i arbete, stimuleras på något
vis. Annars kan det bli farligt. Daniel överblickar allt detta. Om någon behöver något har han
redan fixat det. Tekniken måste funka, annars
faller illusionen.

öppen med sina svaga sidor.
– Struktur, säger han och skrattar. Vilken tur
då att han har en vice general vid sin sida.
Klara Åkerlund är Generalens högra hand.
Generalens uppgift är att hålla i alla trådar med
sin hand. Klaras uppgift är att vara den handen.
Klara Åkerlund från Torsby är dansare och har
flera års erfarenhet från tidigare produktioner.
De olika rollerna har lärt henne värdet av titta
på saker ur flera olika perspektiv.

Slutligen har vi innehållet. Blodet som ska fylla
varelsen och ge den liv och göra den underhållande. Det är delvis själva musiktävlingen. Men
också allt där emellan. Embalaget. Där ansvarar
Nicole Raske. Likt en falkenerare skickar hon
ut sina konferencierer. Och vid sin sida har hon
vännen, liken och rivalen Alice Hartvig, tävlingsansvarig. Produktionens mitokondrie. Alice är
rookie i sammanhanget, den enda som inte har
varit med förut vilket har tydliga fördelar enligt
Nicole.
– Hon är inte bunden till gamla tradtioner
och har ett färskt synsätt, säger hon.
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MÖT ÅR ETS
T V-PRODUCE N T
Text & bild: Linnea Lundström

En gång för länge sedan skulle SMASK 2018 bli verklighet. För att människor land och rike runt skulle kunna bevittna detta magiska under behövdes människor som sände ut showen via television. För det behövdes en TV-producent
och hon hette Sarah Greenberg.
Hon går i TV-trean och sökte posten som
TV-producent för att hon alltid tyckt om att
leda och strukturera. Sarah Greenberg, 22,
ser till att allt på TV-området blir av.
– Jag har löpande kontakt med underposterna och är den som drar i alla trådar skulle
man kunna säga, förklarar hon själv.
Tidigare SMASK-produktioner har hon
varit
inslagsproducent
till SMASKTAXI (2017
års
förprogram)
och
bakomfilmare. För första året är hon inte dansare på scen utan håller
sig snarare i kulisserna.
– Förhoppningsvis behöver jag inte göra
annat än att luta mig tillbaka under själva
showen, det är bara om det skulle hända
något som jag får rycka in och lösa det.
Du beskriver dig själv som någon
som tycker om att ha kontroll. Kan det
kännas jobbigt att luta sig tillbaka då?
– Kanske, men ska man ha kontroll måste
man lita på att alla gör sitt jobb och det gör
jag verkligen, säger Sarah Greenberg.
I skrivande stund har samtliga bidragsfilm-

er och årets förprogram Late Night SMASK
precis blivit färdiginspelade.
– Det är nu som fokus skiftas från förproduktion till själva showen. Alla kamerakort ska
sättas bildmässigt, greenrom ska planeras och
manus ska skrivas.
Under show kommer totalt åtta kameror vara
i rullning varav två är i greenrom. Samtidigt
är det ungefär 20 människor
inblandade i TV-produktionen
både i och utanför bild.
– Under produktionsveckan
riggar vi upp allt, drar kabel
och ser till att vi får bild, repar
tillsammans med bidragen och
sen är det show och skarpt läge. Sen är det bara
att rigga ner så fort som möjligt så alla kan gå
och festa!
Vad har varit det bästa med SMASK
2018 hittills?
– När vi spelade in Late Night SMASK. Det
är en så skön process att gå in i studion och vara
klar när man går ut igen. Och gemenskapen
som blir av känslan att vi tillsammans har gjort
något grymt.

”Det bästa
är gemenskapen”
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“DET KOMMER AT T
OSA AV M AGI”
PiteFM studentradion bjuder på magisk musik och
mystiska karaktärer när de sänder SMASK-radio live
under hela showen. Lisa Selander och Elin Hall kommer
att guida lyssnarna genom en härlig show. “Jag kan
med hundra procent säkerhet säga att vi kommer göra
en bättre sändning än förra året”, säger Emma Isberg,
radioproducent.
Radioredaktionen är ett litet gäng som med
sitt goda samarbete ska arbeta fram årets
SMASK-Radio. Artisternas framtid spås med
hjälp av en spåkula i de artistpresentationer som
Ellen Lundström och Michaela Westerberg har
jobbat fram.
Före showen klockan 18:30 börjar försnacket
i radion som leds av Jenny Olli tillsammans med
hennes assistent Pontus Widegren och under
pauser sänder de live från Aucusticums foajé.
Direkt efter showen kommer Lourdes Malinao
och Elisabeth Hedström ta pulsen på vinnarna.
Lukas Jacobson kommer som flygande reporter
ta pulsen på publiken och artisterna. För att
sändningen ska bli perfekt krävs det att tekniken

Text & bild: Angelicca Larsson

ska fungera bra.
– Jag blir överlycklig om vi hörs i etern, säger
Emma Isberg.
Tekniken under sändningen kommer skötas
av Markus Béletky, Simon Eliasson och Oskar
Bergkvist. Emma Isberg som tidigare har varit
med och skapat SMASK-Radio både som
radiokommentator och producentassistent styr
nu produktionen i sin roll som producent. Hon
känner sig förhoppningsfull och är nöjd med
teamet hon har satt ihop.
– Det känns som jag har satt rätt personer på
rätt plats, säger hon.
Emma har en förkärlek för att peta i detaljer
men med ett bra team där personerna verkligen
kan skina kan hon stolt säga att hon inte behövt
styra särskilt mycket alls.
– Det är lätt att vara radioproducent när
man får jobba med grymma personer, säger
hon. De har haft tur med årets tema som har
varit roligt att jobba med. I allt de gör försöker
de få in magi och mystik. Under sändningen i
Acusticum kommer det att osa av magi i radion.
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L ÄR K Ä NNA SM ASK:S
MYSTISK A VÄSE N

- ARTISTER NA
Året var 2018 och i ett avlägset land kallat Acusticum skulle tio artister göra upp om
titeln som vinnare av SMASK. Alla bar de på olika hemligheter, vi tog reda på vilka.
Text: Linda Bohman Sjöberg & Carolina Bengtsson
Bild: Sebastian Töyrä
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Vilka är ni som artister?
– Vi är Algot och Alfred - ett
motvilligt tvillingpar! Vi
har nyligen fått reda på
att vi är tvillingar och
tävlar kanske mer mot
varandra än med varandra… ingen utav oss
accepterar att det finns
en jämlike som kan vara
bättre!
Kan ni berätta
mer om er låt?
– En snabb
upptempolåt,
80-talsinspirerad
med mycket
instrument och
låten sjunger vi
för att bearbeta
rivaliteten mellan
oss. Scenkläderna

Two’s a crowd Ta min plats

har hämtat inspo från den gamla
serien “Cheers”.
Varför ska ni vinna?
– Tvillingen Algot vill tro att en
vinst kan hjälpa bröderna att glädjas
ihop och hjälpa dom att komma över
gammalt groll.
Vilken är er favoritsaga genom tiderna?
– ‘Pojken som åt ikapp med
jätten’! Mest för att det är mycket
tävling i den sagan och vi känner
igen oss där eftersom vi tävlar mot
varandra om vem som är bäst!

Vem är du som artist?
– Jag är en mobbad kille som
inte har några vänner.. Mina
föräldrar tycker jag är värdelös
och likaså mina kollegor som
tycker jag gör ett dåligt jobb och
sänker min lön hela tiden…
Men jag brinner för en sak,
som jag inte kan avslöja för
det kommer ni få höra i min
låt!
Kan du berätta mer
om din låt?
– Låten börjar dystert
och lite mystiskt men den
blir mer hoppfylld, upplyftande och fartig i refrängen.
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Den innehåller en liten tvist som jag
vill att alla ska få höra!
Varför ska du vinna?
– Jag ska vinna för att bidraget är
lite otippat eftersom tvisten i låten
är oväntad och bjuder på ett vad
jag hoppas ska bli ett överraskningsmoment. Jag skulle gärna vilja ha
revansch mot alla som tror att jag
inte kan något också!
Viken är din favoritsaga genom tiderna?
– Det är pojken och vargen, den
relaterar jag till eftersom jag också
hittade på en del saker som inte
alltid var sant när jag var liten...

Fula killen - Det enda
jag bryr mig om

Vilka är ni som artister?
– Vi är arbetare med reflexväst
- såklart! Vi heter Ulf och Baltazar
och ihop blir vi Västlife. Vi har
precis upptäckt den fantastiska
reflexvästen, det coolaste som finns!
Ulf är ny på jobbet men behåller
ändå lugnet till skillnad mot den
neurotiska praktikanten Baltazar.
Kan ni berätta mer om er låt?
– Enkelt, den är ösig! Mycket
tryck! En riktig partylåt! Vi kallar
genren för schlager-rock och har hittat inspo till den i ösiga 80-talslåtar
så att refrängen verkligen blir något
speciellt.

Varför ska ni
vinna?
– Ja, varför inte? Vi
har en bra show och
en låt som är lätt att
hänga med i och som
sätter sig på hjärnan!
Sen syns vi ju mest
med reflexväst!
Vilken är er
favoritsaga genom
tiderna?
Ulf: – Sagan om
legenden Skoter-Bengt
såklart!
Baltazar: – Bockarna Bruse - den är bra,
enkel och med en fin
tvist!
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Västlife - Reflektera
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T he Hook - Det enda
riff jag vill ha
Vem är du som
artist?
– Jag är en artist
som gillar riffiga låtar!
Det får gärna vara
samma riff så det blir
mycket återupprepningar.
Jag tycker det är najs med

Vem är du som artist?
– Jag är en väldigt komplex och
känslig person. Det är på grund av
min svåra barndom där jag aldrig
riktigt blev bekräftad av min
pappa. Jag har ett litet barn
inom mig som aldrig riktigt
fick leva ut, så det är
vad jag tänker göra på
SMASK. Sen gillar jag
hästar också.
Kan du berätta mer
om din låt?
– Min låt handlar om en skildring mellan vuxen ålder och
barndomen där pinnhästar är i
fokus. Det är en visa jag nynnat
på hela min barndom. Den
kom till mig en gång i en dröm.
Vilket var väldigt konstigt -
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låtar som sätter sig på hjärnan!
Kan du berätta mer om din låt?
– Den innehåller ett riff som återupprepas. Riff är viktigt i uppbyggnaden
av en låt! Den innehåller även tonartsförändringar och det gillar jag!
Varför ska du vinna?
– För att låten sätter sig på hjärnan
och det är najs! Vägen till framgång är
återupprepningar och mitt riff är det
allra bästa ihop med de tonartsförändringar som finns.
Viken är din favoritsaga genom
tiderna?
– Det måste vara Petter och hans
fyra getter. Det kan ha med återupprepningar att göra eftersom den är
skriven på rim. Och återupprepningar,
det funkar alltid!

jag brukar nästan bara drömma om
hästar.
Varför ska du vinna?
– Jag vill vinna SMASK
till min pappas ära och
även för att sprida mitt
budskap. “Häst är bäst!”
Viken är din
favoritsaga genom
tiderna?
– Senast läste jag
Sagan om Hästen, den
är en stor favorit. Jag
gillar alla sagor som
innehåller hästar. Speciellt om min pappa
läser dem för mig.

Pappas Pojke - Pinnhäst
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Vilka är ni som artister?
Kalle: – Vi är Flora och
Kalle Fakta. Flora tycker
hon är så himla bra
med sina veganfasoner trots
att det bara är
svammel. Hon
tror att hon
kommer från
skogen men
egentligen är
hon Stockholmare. Allt
nedanför Skellefteå är Stockholm.
Flora: – Kalle

Flora Grönskog & Kalle Fakta
- Ingen är perfekt

Vilka är ni som artister?
Malle: – Jag är Bonden Malle
Moreus, en man som är väldigt nöjd
med livet men kan ibland känna
sig lite ensam. Fast det har jag inte
heller något emot egentligen.
Bäärit: – Och jag är fåret Bäärit,
och jag är glad så länge jag får sjunga med min fina bonde!
Kan ni berätta om er låt?
– Det är en väldigt svängig och
fartfylld låt som är inspirerad av folkmusik från Dalarna! Den handlar
mycket om gemenskap.
Varför ska ni vinna?
– Därför att det är en
väldigt bra låt och den har
ett otroligt fint budskap.

Vilken är
eran favoritsaga genom
tiderna?
– Bockarna
bruse helt
klart,
vi kan
relatera
till dem.

är en kalixbo som tror han vet allt
och måste skryta om det.
Kan ni berätta mer om er
låt?
Flora: – Låten handlar om mig,
som alltid är perfekt! Och min
kompis Kalle Fakta som alltid
försöker motbevisa mig. Men låt oss
säga att alla proffs gör sina misstag.
Varför ska ni vinna?
– För att vi är bäst och det är
fakta.
Vilken är er favoritsaga genom tiderna?
Flora: – Jag älskar Tjuren Ferdinand!
Kalle Fakta: – Och jag gillar
Ronny och Ragge.
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Malle Koraeus - Ingen
annan ska få finnas på
min gård
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Vem är du som artist?
– Jag är en gammal gubbe som
är ganska lugn utåt men som är helt
crazy på scenen!
Kan du berätta om din låt?
– Det handlar om att jag har mist
min röst. Ingen gillar mig längre för
jag kan inte visa känslor. Kan varken
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gråta eller skratta. Men det
slutar lyckligt.
Varför ska du
vinna?
– För att visa
världen att jag faktiskt kan sjunga!
Vilken är din
favoritsaga genom tiderna?
– Oj vad svårt,
jag kommer inte på
någon saga.

Esa-Pekka Raukkalainen
- Rappakalja
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Vem är du som artist?
– En etablerad och
målmedveten popstjärna
som har gått igenom
en lång resa för att nå
toppen.
Kan du berätta om din
låt?
– Det handlar om att hitta
glädjen och att den kanske är

Sangritmo Rytmen i blodet

Vilka är ni som artister?
– Vi är två kvinnor som är påväg
mot världsherravälde. Vi tar för oss på
scen. Vi står inte i skuggan av män.
Kan ni berätta om er låt?
– Det handlar om två kvinnor i
klimakteriet som vill sprida budskapet
att klimakteriet är klimaxet. Att man
ska sluta ursäkta sig. De lämnar sina
tråkiga män och börjar älska sig själv.
Flyttar till kulturens mittpunkt och
startar ett nytt liv.
Varför ska ni vinna?
12

närmare än vad man kan tro.
Varför ska du vinna?
– Därför att jag har kämpat
väldigt länge för det här, och jag tror
att jag kan nå många med min låt.
Vilken är din favoritsaga
genom tiderna?
– Peter Pan! För att han har
barnasinnet kvar och att han alltid
vill känna sig fri. Så vill jag att min
musik ska kännas.

– För vi är bäst. För att vi har slutat
be om ursäkt för det. Livet är till för
att ta för sig. Vi tror på renässansen efter menopausen.
Vilken är er favoritsaga genom
tiderna?
– Det måste
vara Loranga,
Masarin och
Dartanjang.
Som handlar
om tre individer vars
värld inte har
några regler.
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Hjördis & Görel
- Klimaxteriet

Gruppresentation

EVE N TGRUPPE N
LOVAR E N M AGISK
EF TER FEST
Text & bild: Carolina Bengtsson

Som i ett trollslag var showen över och det var dags för
efterfest. Äntligen var allt slit över och firandet kunde
börja, i trådarna drog Christelle Stenvinkel och Bisan
Abou-Chakra från eventgruppen.
Christelle Stenvinkel, eventansvarig, och
Bisan Abou-chakra, eventassistent, jobbar just
nu stenhårt för att få en så bra efterfest som
möjligt för alla festsugna. Under SMASK har
de redan avklarat att beställa pynt, genomföra
en kick-off på 2KÖK och planera inför den
efterlängtade efterfesten, som även den äger
rum på 2KÖK.
Efterfesten verkar vara det alla längtar till
och eventgruppen är eniga om att det kommer
bli en fantastisk kväll med mycket glitter, mystik
och glamour.
– Vi kan redan nu avslöja att röda mattorna
kommer vara utrullade under kvällen, allt för att
få en så glamourös stämning som möjligt, säger
Christelle.
Förberedelserna är många om man ingår i
eventgruppen. Bland annat ska Facebook-event
skapas, biljetter ska göras och säljas i skolan,

Gallerian och Småstaden. Därtill ska även festerna planeras – hur det ska pyntas men också
vad som ska hända under festerna.
– På kickoffen hade karaoke en given plats,
men under efterfesten kommer det finnas mer
plats för att mingla och berömma varandra för
en förhoppningsvis grym show, säger Bisan.
I eventgruppen finns också så kallade
eventare, som hjälper till med förberedelser.
Därutöver har SMASK även tre fotografer som
har i uppdrag att föreviga eventen i bilder.
– Det bästa är att med fria händer få pynta
och bestämma vad som ska hända på festerna,
säger Christelle.
I uppdraget ingår även att vara ansiktet utåt och
marknadsföra de kommande eventen. Innan
SMASK-showen kommer de sitta i foajén på
Acusticum för att sälja biljetter, men såklart
även mingla och skapa en festlig stämning. Tillsammans vill de försöka peppa alla att komma
på efterfesten och taggade har de varit länge.
– Jag började tagga redan vid jul inför efterfesten, säger Bisan.
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ALVA SÄT TER TON
PÅ MELL A NAK TE N
De tio SMASK-bidragen hade precis hunnit kliva av scenen när ljuva toner fyllde den
Stora salen. Det var orkesterns blås, slagverk och strängar som framförde mellanakten
skriven av kompositören Alva Stern.

Alva Stern går i ettan på kompositionsprogrammet, men har redan hunnit ta på sig stora
roller i årets SMASK. Hon har både en plats i
startfältet och är kompositör för mellanakten.
– Det känns kul att få komma in som rookie
och göra mellanakten, det är ju ett stort jobb,
säger hon.
– Jag tror jag är ganska bra på att kombinera
det som SMASK handlar om med min egen
sorts musik. Alla bidrag är ju väldigt schlager
och pastisch, när jag skrev mellanakten hade jag
möjlighet att göra någonting mindre nischat.
Jag fick kombinera musik jag tror man vill dansa
till med musik publiken vill höra efter tio bombastiska glitternummer.
Alva har tidigare skrivit verk för professionella symfoniorkestrar och i stora sammanhang,
men det här är första gången hon samarbetat
med koreografer.
– Jag ville skriva musik som dels såklart låter
bra, men som också passade dansproducenter14

Text & bild: Linnea Lundström

nas vision. Vi pratade ihop oss kring referenser
och idéer men jag har fått ganska fria händer
ändå.
Det färdiga verket heter Nova och är inspirerat av årets magiska tema.
– Nova är en sorts stjärna som under en kort
period får energi och lyser upp jättemycket.
Musiken beskriver det förloppet. Lyssnar man
noga så har jag också bakat in lite andra magiska referenser.
Skrivandet har hon gjort vid pianot och genom
att använda sin egen röst. Alva menar själv

att det finns stora skillnader i hur man skriver
musik och att resultatet färgas av vilken metod
man använt.
– Vissa vill ställa sig i notprogrammet först,
men för mig är det som att sätta sig vid ett tomt
Word-dokument, man vet inte vart man ska
börja. Jag spelade in låten i ett dåligt program
på datorn och skrev sen över det till noter.
Det går åtminstone att konstatera att rätt person
är på rätt plats. Just sceniskt framförd musik är
det Alva brinner för och det hon helst arbetar
med i framtiden.

– Det verkar trendigt bland kompositörer
just nu att skriva spel- och filmmusik, men jag
vill hellre lägga fokus på live. Det organiska
framträdandet och människans prestation i
stunden.
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Producentpresentation

POSER , PALJET TER & E NERGI
Text & bild: Linnea Lundström

Till tonerna av ouvertyren äntrade dansarna scenen. I
tävlingsnummer efter tävlingsnummer höll de artisterna
sällskap för att förstärka varje stavelse i rörelseform. Man
hade kunnat tro att det var som av rent trolleri, men bakom
alla moves fanns två dansproducenter.
Eloise Hjärtström och Tilde Andersson Cederholm heter hjärnorna bakom årets dansproduktion. Tillsammans har de samordnat alla dansare
och placerat ut dem i de olika bidragsnumren,
samt koreograferat öppnings- och mellanakten.
  – Koreografierna är en pågående process hela
tiden, senast förra veckan ändrade vi. Det är
först när vi sätter upp det på scenen som man
slutar peta. Det har gått från idéer och tankar till
brainstorming till formationer, dansslingor och
slutligen koreografi, säger Eloise.
– Öppningsnumret är väldigt temabaserat, där
är det trolleri och magi. Koreografimässigt kan
man likna det vid en färdig mall, medan mellanakten mer är en process med dansarna. Där har
vi till exempel lyft som vi behövt kolla upp att de
funkar med dansarna som ska vara med, säger
Tilde.
Totalt är det sjutton dansare inblandade i hela
showen, de kommer både från LTU, Framnäs och
Strömbackaskolan.
– Vi har haft dansarbrist i år, det har varit för
lite för att ge bidragen det de vill ha. Så vi har
tagit in Framnäs och Strömbacka för att det ska
gå ihop, säger Eloise.
I öppning- och mellanakt har de fokuserat
mycket på det danstekniska. Det är komplicerade
rörelser som kräver erfarenhet att utföra.
– Det gör det svårare att få det tajmat och
se bra ut, men det är roligare! Det är fysiskt
krävande nummer också, båda är fem minuter
långa utan mycket vila, säger Tilde.
Vad definierar ett bra dansnummer?
– Det ska vara mycket kraft och energi, man
ska se att personerna på scenen faktiskt tycker det
16

är roligt, säger Eloise.
– Slutposen måste vara snygg! Och klädbytet ska
se bra ut, helst ska det vara paljetter, säger Tilde.
De har numera hunnit samla på sig en hel del
paljettkläder. Det här blir fjärde året både Tilde
och Eloise deltar i SMASK, men första gången
som dansproducenter.
– Det är kul att få utforma det på sitt eget vis,
och det känns bra att ha varit med flera år tidigare
för nu vet vi alla praktiska saker om hur det går till
och vad som behöver göras, säger Eloise.
Det börjar närma sig show när
SMASK-tidningen träffar dansproducenterna, och både stressen
och taggen är ett faktum.
– Nu när man är så djupt
in i arbetet och allt börjar
bli klart så vill man
bara att det ska hända, säger Eloise.

Intervju

Artistintervjuer

E N STORSL AGE N
SHOW MED

GL IT TER, M
 YSTIK
& GEME NSK AP
Text: Linnea Lundström / Bild: Sebastian Töyrä

I det starka strålkastarljuset syntes tre silhuetter avtecknade mot kulisserna. Publiken höll kollektivt andan
innan de trädde fram ur skuggorna: årets konferencierer.
Den 16 mars är det Amir Tajik, 20, Henny Bucht, 22, och Viktor Magnusson, 21, som hälsar
publiken välkomna och som leder den genom
kvällen. De är mitt uppe i repetitionerna när
vi knackar på, men manusen för första akten
börjar sitta nu.
– Det vi behöver öva mer på är hur visa agera
tillsammans, säger Henny Bucht som går andra
året på TV-produktionsinriktningen.
De som känner de tre konferenciererna
kommer kanske inte helt känna igen dem när
ridåerna går isär.
– Men är man verkligen någonsin sig själv på
en scen, undrar Viktor.
– Det blir väl någon sorts blandning mellan
oss själva och teater, fyller Amir i. Han sökte
rollen som konferencier för att han älskar att stå
på scen och har tänkt på det ända sedan förra
årets show, när han gick i ettan. Henny Bucht
håller med.
– Jag tycker det är jäkligt roligt att underhålla
folk och få bidra med någonting, att hålla i en

hel show verkar så himla kul, säger hon.
De har alla tre skrivit manus tillsammans
med kreativ producent Nicole Raske och
skådespelaren Albertina Wiksten som också
kommer synas på scen under showen.
– Det gick jättefort att skriva akt ett. Det
gjorde vi över en helg, säger Henny.
– Vi har byggt upp en storyline tillsammans
och sen skrivit manus utifrån den, förklarar
Viktor.
Vad har ni velat nå ut med när ni skrivit manuset?
– Mycket glädje och skratt, säger Amir.
  – Och så mycket koppling till det magiska
som möjligt, säger Henny.
Kring det faktiska innehållet är de lite mer
hemlighetsfulla.
– De kan förvänta sig naket. Eventuellt. Det
kan vara både i bild- och ljudform, säger Amir.
– Och kanske en ’sing off’. Kanske lite dans,
säger Henny. Viktor kommer däremot med
klara besked:
– Man kommer kunna förvänta sig en
storslagen show med mycket glitter, mystik och
gemenskap.
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Bildreportage

DE STÅR FÖR MELODIERNA
Ovanför scenen befann sig trettiofem musiker som
tillsammans bildade liveorkestern. Bakom varje slag
på trummorna och stråke mot strängarna låg många
timmars repetition. SMASK-redaktionen hängde med på
ett av dem.
I Lennonsalen på Musikhögskolan är orkesterrepetitionerna i full gång. Det är söndag och
denna helg är första gången som orkestern
repar tillsammans. Andreas Grönberg, 19, går
första året på jazzlinjen och är årets orkesteransvarig.
– Det har gått bra, vissa låtar är förstås svårare än andra men det går mycket bättre för varje
gång vi övar, säger han.
Som ansvarig över samtliga musiker är det
Andreas som ser till att alla som ska på repen
kommer dit, att tiderna hålls och att dela ut
information.
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Följ med på rephelg med orkestern
Text och bild: Linnea Lundström

– Och att fixa fika! Det är roligast, ett väldigt
tacksamt jobb.
I vanliga fall spelar han elbas och har spelat i
många orkestrar innan. För första gången sitter
han inte själv bakom ett instrument.
– Det är kul att se hur andra sidan ser ut och
höra hur arrangörerna tänker, säger han.
En vecka innan show repar de igen under två
dagar - då ägnas trettio minuter till varje bidrag.
Sen väntar produktionsveckan och för Anderas
och orkestern blir det en intensiv sådan.
– Inför showen får det inte finnas några
frågetecken över huvud taget, då ska allt sitta.
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