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Festival. Nu är det 
klart att det amerikanska 
popundret Gavin DeGraw 
ska göra en Sverigeexklusiv 
spelning under festivalen 
Putte i Parken.

Bland DeGraws hits 
finns bland annat hiten I 
don’t want to be som även 
utgjorde ledmotivet till tv-

serien One Tree Hill, som i 
Sverige sänts på Kanal 5.

Andra artister som är 
klara för festivalen är bland 
annat Lars Winnerbäck, 
Chris Cornell, Ane Brun, 
Kapten Röd, Deportees och 
Kent. 

Putte i Parken pågår den 
4–7 juli i Karlstad.

Gavin DeGraw till Putte i Parken

DeGraw kommer till PiP.

musikal. På lördag och 
söndag spelas tre konserter 
med musik från musikalen 
Jesus Christ Superstar i  
Fagerås bollhall utanför Kil. 

Bakom arrangemanget 
står Frykeruds SMU och 
Studieförbundet Bilda. 

 – Vi bygger en riktig rock-
scen med fullt pådrag i form 

av ljus och ljud så för oss 
är det här en stor satsning. 
Musiken är omarbetad, det 
är samma låtar men med 
mer gospelkänsla eftersom 
vi är en gospelkör, säger Ove 
Fager, som spelar Jesus. 

Alla intäkter ska gå till 
Ciresu i Rumänien som är 
Fagerås vänortsskola. 

Konsert för välgörenhetHunger games-regissör hoppar av uppföljaren

Gary Ross hoppar av.

Vad? Jill Johnson uppträder 
med showen Flirting with disaster
Var? Karlstad CCC
När? I morgon, fredag den 13 
april

Blir det här ett 
substitut för  
Arvika-festivalen?
– Jadu. Jag har märkt att media gärna vill göra det 
till det. Jag och Arvid hade inte det i åtanke men 
det kan det ju komma att bli. Det är ju bara en dag 
men vi har sagt okej vill man kalla det festival 
fastän det bara är en dag och ett begränsat antal 
biljetter är det okej för oss.

Vad är The Sound of Arvika?
– Vi har många aktiva producenter i Arvika, 
bland annat vi själva, och jag har länge gått och 
funderat på hur vi ska samla ihop och visa upp 
det. Så vi bestämde oss för att starta ett skivbolag 
där vi ska släppa musik med bara de här artister-
na och kalla det för The Sound of Arvika. Arvid 
sa att ”men då måste vi ju ha en fest i samband 
med att skivan släpps”. Så på bakgården där 
Arvid sitter och arbetar, och där jag också har 
arbetat, blir platsen för releasefesten. 

Hur stor är festen tänkt att bli?
– Vi har fått tillstånd för 300 personer på bakgår-
den. När vi väl tog kontakt med kommunen så 
har vi upptäckt att det är många andra uttrycks-
former som också vill vara med. I vårt arrang-
emang kommer vi att arbeta mycket med gården 
i form av ljussättning och videomapping. Flera 
konstnärer kommer att delta, bland annat en 
konstnär som heter Kaj Dyrvold, och han kom-
mer att måla på en vägg under festens gång. Så 
det bara ramlar in massor av nya uppträdanden. 

Så det blir inte bara ljud ifrån Arvika?
– Det var ju grejen ifrån början, men vi har märkt 
att herregud vad folk är sugna på att det händer 
någonting annorlunda. Så det blir ett möte med 
både musik och olika konstnärer.

Kan det bli början på något stort?
– Ja, jag och Arvid har blivit sugna på att arrang-
era en bakgårdsfestival i Arvika för det finns 
jättemånga fina bakgårdar här. Lyckas vi med det 
här ser vi absolut en framtid i det!

Jonna Säll

... Fredrick Berntsson, som 
tillsammans med Arvid Blix 
ska arrangera The Sound of 
Arvika den 12 maj.

Hallå där... musik. Jill Johnson intar Karlstad CCC

Redan som 14-åring började Jill 
Johnson att turnera. Men det var 
först när hon 1998 sjöng Kärleken 
är i Melodifestivalen som hon slog 
stort.

– 98 betydde allt, det var starten 
på karriären. Men framför allt så 
var det ett ganska medvetet val. 
Jag stod i valet och kvalet och var 
trött på att jag inte hade kommit 
längre med musiken, även om jag 
var ung då så kände jag mig ganska 
gammal och funderade på om jag 
skulle satsa på utbildning i stället. 
Men så kom Kärleken är och jag gav 
det hela en chans i Melodifestiva-
len och det gjorde jag ju klokt i! 

14 år har nu gått sedan vinsten 
i Melodifestivalen, 14 är också an-
talet album hon hittills har släppt. 
Nu har hon vänt blad och känner 
sig färdig på schlagerfronten. Hela 
turnén och senaste skivan Flirting 
with disaster beskriver hon som ett 
steg mot att arbeta mer som singer-
songwriter, med eget material. 

– Jag har varit den där tjejen som 
gärna bjuder på covers men just 
nu känner jag att jag vill skriva och 
utvecklas. Det är lättare att beröra 
med egen musik.  

Passade inte in
– Jag var rädd och osäker inför tur-
nén, för jag var inte alls säker på att 
det skulle tas emot på det här viset. 

Folkkär. Lionel Richie har 
öppnat nya dörrar för sångerskan 
Jill Johnson som nu hoppas på en 
musiksatsning utanför Sverige.

– Det har sått ett frö. Jag trod-
de någonstans att det tåget hade 
gått men jag har fått den chansen 
vid 38 års ålder som vanligtvis 
18-åriga tjejer får, säger Jill John-
son. 

Film. Hunger games-regis-
sören Gary Ross kommer 
inte att ta sig an uppfölja-
ren Catching fire, skriver 
Variety. Det beskedet 
lämnade filmbolaget under 
tisdagen. 

”På grund av det tajta och 
uppgjorda produktions-
schemat får jag helt enkelt 

inte den tid jag behöver för 
att skriva och förbereda 
den film som jag skulle 
vilja göra”, säger han i ett 
uttalande från filmbolaget 
Lionsgate.

Ross har i tidigare 
intervjuer sagt att han höll 
på att förbereda sig för 
uppföljaren men de se-

naste veckorna har ryktet 
om hans avhopp växt sig 
starkare.

Catching fire, som byg-
ger på den andra romanen 
Fatta eld i Suzanne Col-
lins romantrilogi, ska ha 
premiär den 22 november 
2013 och inspelningen är 
planerad att inledas i höst.

Under mars månad uppträdde Jill Johnson tillsammans 
med Lionel Richie i tv-programmet Skavlan i SVT.  
 FOtO: ClaudIO BresCIanI / sCanPIX

Jill Johnson är 38 år.
Hon har sedan 1995 släppt 14 
album och över 30 singlar. 
Jill är född och uppväxt i Ängelholm 
men bor numer med familjen i 
Fristad utanför Borås.
Karriär i urval: Har toppat svensk-
toppen, vunnit Melodifestivalen, 
spelat med artister som ronan 
Keating och lionel richie.  

Hon har även sjungit i disney-
filmen Kogänget, spelat sig själv i 
Colin nutleys Heartbreak hotel och 
medverkat i sommar i P1.  

Jill Johnson

showar. Jill Johnson 
uppträder på Karlstad CCC 
klockan 19.30 i morgon, fredag. 
 FOtO: erIK MÅrtenssOn / sCanPIX

noterat.

14
är ett tal som 
löper genom 
Jills karriär 
just nu. Hon 
började 
turnera som 
14-åring, hon 
har släppt 14 
album och 
i år är det 
14 år sedan 
hon vann 
Melodifest-
ivalen med 
Kärleken är.

”Jag har fått sicksacka     mig fram till där jag är i dag”
Du har tidigare talat om hur man 
måste stöta på motgångar för 
att kunna gräva sitt ”djupaste 
jag” och för att beröra. Har du 
grävt djupt nu?

– Innan jag i vuxen ålder upplevde 
någon form av smärta var det väl-
digt svårt att nå dit. Nu har jag en 
hel brunn att ösa ur, jag kan alltid 
gå tillbaka till den känslan. Jag tror 
att det är svårt att skriva om smärta 
om man inte har upplevt den. Man 
kan alltid säga till en människa att 
man förstår vad de går igenom, 
men jag tror inte att man kan förstå 
det känslomässigt förrän man varit 
med om det. Som 38-åring måste 
man veta vad man skriver om an-
nars blir det ganska banalt. 

Skivan har fått fina recensioner 
liksom turnén och själv tror hon 
inte att hon hade varit mogen att 
blotta sig förrän nu. 

– Kanske var jag mogen men 
jag var nog för rädd för att blotta 
mig i en bransch där min musikstil 
egentligen inte passade in. Jag har 
fått sicksacka mig ändå från Kärle-
ken är och fram till där jag är i dag. 

Men med små, små steg har hon 
ändå lyckats ta sig framåt. Nu har 
rädslan försvunnit och utbytts mot 
viljan att satsa. Det enda som hej-
dar lite i satsningen är maken och 
barnen i hemmet i Fristad utanför 
Borås.

– Stundtals är det ett högt pris, 
både barnen och jag betalar ett 
högt pris för att vara ifrån varan-
dra. Det är nog det som gör att jag 
ibland känner att det inte är värt 
det. 

Har fått smak på Europa
– Det finns så mycket nu som är 
njutbart och jag försöker verkligen 
att uppskatta det även om det låter 
klyschigt. 

Jill är aktuell och sjunger duet-
ten Sail on tillsammans med Lionel 
Richie på hans nya album Tuska-
gee. Och går allt enligt planerna 
blir det kanske även uppträdanden 
i samband med Richies kommande 
turné. 

– Jag har alltid varit dålig på att 
drömma, det är jättetråkigt att 
vara nöjd och visst vill man sätta 
upp nya mål men jag får leva min 
dröm hela tiden. Det är livesidan 
som är min dröm. Jag har ju fått 
smaka på Europa och utlandet nu. 
Och det har sått ett frö, jag trodde 
någonstans att det tåget hade gått 
men jag har fått den chansen vid 
38 års ålder som vanligtvis 18-åriga 
tjejer får. 

Än är den eventuella turnén med 
Lionel Richie fortfarande i plane-
ringsstadiet.

– Jag kan varken säga ja eller nej 

nu och jag kan inte ringa till ho-
nom och fråga (skratt). Men han 
har hört av sig personligen till mig 
så det är ingen omöjlighet. Samti-
digt får man inte glömma att jag 
är väldens minsta artist och han 
är världens största så jag tar det 
väldigt lugnt. Men han fick mig 
verkligen att känna mig väldigt 
speciell och jag njuter av det så 
länge.

Hon pausar en stund och fortsät-
ter sedan:

– Drömmen är ju att få spela ute 

på de här europeiska arenorna som 
jag gjorde i höstas när jag spelade 
med Toby Keith. Det var häftigt att 
få stående ovationer av folk som 
inte visste något om min musik 
sedan tidigare, det skulle jag vilja 
göra igen. 

Även om längre Europaturnéer 
lockar så vet hon att de också inne-
bär ett högt pris – mer tid ifrån bar-
nen.  

– Jag brukar säga att man inte är 
lyckligare än sitt ledsnaste barn. Så 
priset kan vara för högt för familje-

friden, men jag kommer absolut att 
prova, säger hon och skrattar.  

Jonna Säll
054-19 90 00
jonna.sall@nwt.se

musik. Madonna 
har lyckats sätta 
ett nytt, inte alltför 
smickrande 
rekord. Hennes 
senaste platta 
MDNA står för 
ett historiskt ras 
i försäljningen i 
USA. Jämfört med 
första veckans 
försäljning som låg på 359 000 sålda exemplar, 
förväntas den andra veckan landa på 46 000 
sålda album. Det är ett ras på hela 88 procent, skri-
ver Forbes. Nu höjs även röster för att den första 
veckans försäljning blåstes upp genom att skivan 
såldes tillsammans med konsertbiljetter till su-
perstjärnans kommande turné. Enligt Hollywood 
Reporter såldes hela 185 000 album på detta sätt, 
med 179 000 album sålda på traditionellt vis. 

Historiskt ras för  Madonna

Madonna står för ett histo-
riskt ras i skivförsäljningen 
i USA.
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