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Festival i Arvika. Det 

borde ordnas fl er 

festivaler på bakgårdar.  /Martin

Potensen. Någon har mejlat mig hela 

påsken med schyssta erbjudanden om 

förlängning och ståndaktighet på medicinsk  väg.  /Martin

ja! nej!

ARVIKA

The Sound of Arvika antyder vad 
det ska handla om.
– Musik från Arvika, för bra för att 
inte spelas upp, konstaterar Arvid 
Blix, en av upphovsmännen till 
den nya festivalen.

Den får sitt säte på en bakgård i 
Arvika, och därmed synkroniseras 
festivalen med kommunens och 
stadsmiljögruppens ambition att 
öppna upp småstadens juveler.

– Bakgårdarna har en historia 
och är i sig oförädlade resurser, 
säger planarkitekt Bente Plöen.

Kvarteret Pilen är ett av Ar-
vikas klassiska kvarter, med 
välbevarade fastigheter av trä 
och sten. Där ligger bland annat 
Konsthallen, som arrangörerna 
Arvid Blix och Fredrick Bernts-
son, hoppas involvera i festiva-
len lördagen den 12 maj.

– Arvikakonstnärer kommer 
att måla till musiken och en 
konstutställning har vi tänkt 
oss, berättar Arvid.

Bildskolan Pilen, med ateljén 
på bakgården, kommer att med-
verka, Garnmoster, en av buti-
kerna i kvarteret likaså. För att 
festivalen ska sticka ut.

Åt alla håll.
– Garnkonst kanske vore nå-

got, funderar Arvid.
Bente Plöen nämner att festi-

valen ligger i linje med stadsmil-
jögruppens tankar om bakgår-
dar som en upplevelse.

– Den går gärna gagna f lera 
generationer av människor, 
skildra verksamheter och kraft-
samla kring kultur och hantverk 
som ett Arvikas kännetecken.

The Sound of Arvika ska för 
något nytt med sig.

– Festivalens avsikt är i första 
hand att lyfta fram den elektro-
niska musiken. Men man kan ju 
göra så mycket i samklang med 
den.

Som att bygga instrument, 
och sen delta i ett jam på efter-
middagen. Kanske rent av spela 
sitt nya instrument på scenen 

som kommunen byggt.
– Det blir en workshop för 

instrumentbygge, det har vi be-
stämt. 

Kreativa ådror ska kittlas. Pul-
sen stiga. 

Och kulturen ska hänga som 
en slöja över arrangemanget, 
och kännas av redan i porten 
från Hamngatan.

– Vi vet inte exakt hur allt 
kommer att se ut, men vi vet att 
det kommer att bli bra.

Arvid Blix tillåter sig säga det, 
med den respons han och Fredrick 
känt av under förberedelserna.

– Kör, säger folk.
Det gör de, och släpper en cd 

med några av artisterna före fes-
tivalen.

Med på skivan: Barka, Karl Jo-
han Berggren, Fred White, Chris 
Pointdexter, Grounded Blix, Mar-
tin Lindahl och David D´stream 
Engström. På bakgården tillkom-
mer: Kamelkollektivet, Robert 
Svart, Hagen och Cecile, bland 
andra.

– Artisterna är klara, men 
inte spelordningen. Den släpps 
på måndag.

Då ska polisen ha lämnat be-
sked om hur många som får vis-
tas på bakgården, med tanke på 
utrymningsvägar och säkerhet.

Tillstånd för 300 besökare hop-
pas arrangörerna på. Men fler än 
100 biljetter släpps inte än.

– Kanske innebär festivalen 
att folk ser med nya ögon på Ar-
vika. Hur många har varit inne 
på bakgårdarna och tittat, frå-
gar sig Arvid Blix.

Han har sin musikstudio i just 
den miljön. Blix firma för mu-
sikproduktion Audioblix är till-
sammans med Drevkollektivet, 
Fredricks bolag, arrangör av The 
Sound of Arvika.

– Att få jobba med andras 
drömmar är tjusningen med att 
vara ljudtekniker, konstaterar 
Arvid.

LARS SWANÖ

lars.swano@vf.se  |  0570 – 199 25

Ny festival på bakgården 
Arvikas elektroniska scen visar upp sig på The Sound of Arvika i maj

Love Antell 
kommer till Karlstad
Love Antell kommer till Karlstad 

för en spelning på Båten den 20 

april. Love Antell, kanske mest 

känd som sångare och låtskri-

vare i Florence Valentin, är aktu-

ell med sitt debutalbum under 

eget namn. Gatorna tillhör oss 

släpps den 25 april och på första 

singeln Stjärna Där hörs det ka-

raktäristiska Antellska popsoun-

det och de samhällskildrande 

texterna som också känneteck-

nade Florence Valentin.  

Lady Gaga 
till Sverige
Lady Gaga kommer till Sverige i 

sommar för en spelning. Den 30 

augusti intar den amerikanska 

superstjärnan Globen i Stock-

holm för en konsert. Spelningen 

ingår i hennes kommande The 

Born this way ball-turné som 

inleds i Sydkorea den 27 april. 

Förutom Stockholm kommer 

hon även att besöka våra nord-

iska grannländer. Helsingfors 

gästas den 27 augusti medan 

Köpenhamn får ta emot henne 

den 2 september.

Turnén följer på hennes se-

naste storsäljare Born this way, 

släppt i maj förra året, som en-

ligt arrangören Live Nation sålt 

i närmare 6 miljoner exemplar 

världen över.

Biljetterna till spelningen 

i Globen släpps den 20 april 

och förband blir återförenade 

brittiska glamrockarna The 

Darkness. Gäst-dj blir Lady Ga-

gas ständige följeslagare Lady 

Starlight.

Senast Lady Gaga spelade 

i Sverige var i maj 2010 och 

även då var det Globen som var 

arenan. (TT Spektra)

Inget mer 
Blur och Gorillaz
Blurs spelning på Way Out West 

i Göteborg i augusti kan vara 

en av de sista chanserna att se 

bandet. I en intervju i The Gu-

ardian säger sångaren Damon 

Albarn att han inte tror att det 

blir några fler skivor eller live-

spelningar.

Singeln Under the Westway, 

som framfördes av Damon Al-

barn och Blurs gitarrist Graham 

Coxon på en välgörenhetskon-

sert i februari, är den första låt 

som bandet spelat in med bara 

en tagning, och nu säger Albarn 

att det känns bra att de till slut 

har gjort en låt ordentligt efter-

som han inte ser att de kommer 

göra fler inspelningar.

Singeln kommer även fram-

föras i Hyde Park i augusti där 

bandets show är en del av 

avslutningskonserten för OS i 

London.

Blur debuterade 1991 och slog 

igenom med albumet Modern 

life is rubbish 1993. Efter ett 

uppehåll återförenades bandet 

2009 för ett antal utomhus-

konserter men upplöstes kort 

därefter.

Framtiden är osäker även för 

musikprojektet Gorillaz som 

Albarn startade 1998 tillsam-

mans med Jamie Hewlett. På 

frågan om det kommer någon 

mer musik från Gorillaz svarar 

Albarn att det är osannolikt. (TT 

Spektra)

Jakten på Sveriges nästa toppmo-
dell är över. Vinnaren heter Alice 
Herbst och är en 18-årig psykolo-
gistuderande från Spånga utanför 
Stockholm.

Alice Herbst vann finalen i Top 
model i TV 3 på tisdagskvällen.

Segern innebär att hon nu 
har ett modellkontrakt med en 
agentur i USA och en sprillans 
ny lyxig bil, som motiverar hen-

ne till att komma igång med öv-
ningskörningen. Dessutom får 
hon pryda ett omslag till mode-
magasinet Elle – något hon fan-
tiserat om sedan hon var liten.

– Det är verkligen en dröm som 
har blivit sann, säger vinnaren.

Målet är att kunna leva på mo-
dellandet. I sommar reser hon 
tillbaka till Los Angeles för att 
bygga upp sin portfolio och göra 
sig ett namn i modebranschen.

– Då kommer det att börja 
på riktigt, utan kameror. Det är 
verkligen en möjlighet.

Alice Herbst är lycklig över 
segern, men inte över hur Top 
model blev i tv.

”Jag är så jäkla arg, ledsen och 
besviken på vad de gjort med 
min personlighet. Jag skulle 
inte heja på den tjejen ni tittar 
på i tv-soffan som heter Alice. 
Hon verkar otrevlig, oseriös och 

okunnig. Det är så långt, så långt 
ifrån den jag känner att jag är”, 
skrev hon i sin blogg nyligen.

Hon förklarar att hon tycker 
att hon orättvist framställts som 
den som kommenterar de andra 
tjejerna i tid och otid.

– Men man fick ju skriva un-
der i kontraktet på att de får 
göra vad de vill med materialet, 
menar hon.

 THERESE LINDSTRÖM/TT SPEKTRA

Alice Herbst vann Top model: ”En dröm som blev sann”

Det ska låta om bakgården Pilen när The Sound of Arvika äger rum den 12 maj. Av elektronisk musik, men också om helhetsupplevelse i konst och ljus. Festivalar-

rangörerna fr v Arvid Blix och Fredrick Berntsson kan redan se allt framför sig.  FOTO: LARS SWANÖ
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KULTUR I KARLSTAD
FREDAG - TORSDAG 11 – 31 maj. OBS! tre veckor

KARLSTAD.SE

Biblioteken

NATURUM VÄRMLAND FIRAR 10 ÅR fred-lörd 11-12 maj kl 

11-17. Vi firar i två dagar med festligheter, aktiviteter, vernis-

sage av fotoutställning, World Fair Trade Day och invigning av de 

nya lokalerna. BILDVISNING Värmland c/o Världen lörd 12 maj 

kl 15. Fotograferna Brutus Östling och Mikael Solebris visar och 

berättar. Begränsat antal platser.  mariebergsskogen.se

VERNISSAGE lördag 12 maj kl. 11-15. 

Tina Reuterberg, keramik. 

Utställningen pågår t.o.m 26 maj. Medarr. Riksbyggen. 

Öppettider: tisd-fred kl. 13-17.30, lörd kl. 11-15. Söndagar och 

måndagar stängt. Adr. Ö:a Torggat. 17, Karlstad. Välkomna!

konstframjandet-varmland.se

THE LADY fred 11/5 kl 19, sönd 13/5 kl 16, onsd 16/5 kl 19, 

sönd 20/5 kl 16 (70 kr; 15 år) Luc Besson, en av Frankrikes störs-

ta regissörer, skildrar en av århundradets mest beundrade kvinnor 

Nobelfredspristagaren Aung San Suu Kyi. THE ARTIST tors 17/5 kl 

16, fred 25/5 kl 19 (70:-; 7 år). MINISTERN fred 18/5, tisd 22/5, 

tors 24/5, månd 28/5 kl 19 (70:-; 15 år).     karlstad.se/arenan

HUR BYN BILDAR EN FÖRFATTARE - om förutsättningar och 

smärtpunkter i Göran Tunströms författarskap tisd 15/5 kl 

19.05 Anna Forssberg Malm, Stadsbiblioteket, fri entré, samarr: 

Föreningen Värmlandslitteratur. JOHAN THEORIN onsd 23/5 19.00 

Vålbergs bibliotek. Fri entré. Kristi himmelsfärds dag (17/5) alla 

bibliotek stängda.      karlstad.se/bibliotek

PROMS-konsert - lördag 12/5 kl 18, Betlehemskyrkan 

Karlstad. Inspiration från Albert Hall - mycket musik & allsång! 

Betlehemskyrkans Musikkår Karlstad/Karlstads Saxofonkvar-

tett. Dirigenter: Nils Erik Hagström/Anna Svensson. Bilj 100 kr 

vuxna, 50 kr stud, under 15 år gratis. Arr: Betlehemskyrkans 

Musikkår/Studieförbundet Bilda.

FAMILJELÖRDAG (även lör 19 och 26 maj) kl 11-15, Vi bygger 

djur. FILM ons kl 18, Chernobyl: Footprints of a disaster VER-

NISSAGE lör 19 maj kl 14, Bortom det oändliga – fraktalkonsten 

tar plats 100 LPM FOTO lör/sön 25/26 maj, Rösta fram din 

favorit! UTSTÄLLNINGAR Moder Bord. David Tedfeldt. Tommie 

Ohlson (sista helgen).    varmlandsmuseum.se

Detta är vårens sista annons. Trevlig sommar!

KONSTUTSTÄLLNING
Kultur på Marieberg

Galleri  KONSTGRUVAN 
Hööksgatan 27, 652 29 Karlstad • 054-202 50 28 • 070-525 03 34

WWW.GALLERIKONSTGRUVAN.SE  

 S A M L I N G S U T S T Ä L L N I N G
VERNISSAGE

I NÄRVARO AV 
KONSTNÄRERNA

LÖRDAG 12 MAJ  13,00 - 16,00
ÖPPET SÖN 13 MAJ 13 -16

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR 
T.O.M FREDAG 25 MAJ

Katrin Karlsson & Per-Erik Hedell 

■ Den spanske arkitekten Rafael Moneo har tilldelats prinsen 

av Asturiens pris på 50 000 euro, motsvarande runt 450 000 

kronor, för att han med sitt arbete har ”berikat det urbana ut-

rymmet med en arkitektur som är rofylld och noggrann”. I Sve-

rige är han kanske mest känd för att ha ritat Moderna museet. 

■ Regissören Carolina Frände tilldelas årets Thaliapris, Svenska Dagbladets 

teaterpris på 25 000 kronor. Hon får priset för att hon ”på kort tid byggt upp 

Stockholms stadsteater Skärholmen, en av landets mest vitala och ange-

lägna scener för ung publik”, lyder delar av motiveringen. Carolina Frände 

är konstnärlig ledare för stadsteaterns filial i Skärholmen sedan 2009.

Han ska måla på bakgården
ARVIKA

Han kan måla snabbt och 
impulsivt, eller sakta och ef-
tertänksamt.
Kaj Dyrvold har också kom-
mit till Arvika för att måla 
”live”.

Han har ingen aning om 
hur det kommer att bli, 
bara att han ska sätta färg 
till Sound of Arvika, lör-
dagsfestivalen på Konst-
hallens bakgård.

Därinne pågår utställ-
ningen som den Oslo-
bosatte göteborgaren 
har vernissage för i kväll. 
Därute ska han i morgon, 
under bakgårdsfestivalen, 
skildra den elektroniska 
musiken i ett konstverk.

– Det kan arta sig, eller 
urarta.

HAN VET INTE säkert. Det gör 
han sällan, kanske aldrig, 
när han målar till levande 
musik och det händer fak-
tiskt så ofta som en gång 
i veckan. Mestadels i Oslo, 
men även på turné. Två 
gånger i Tyskland under 
våren och senast förra 
veckan i Holland.

Då hade Kaj engagerats 
för att färgsätta händel-
serna för dagen. Av en 
kvinnas vedermödor blev 
han mest påverkad.

– Den interaktiva mål-
ningen passar mig. Den 
blir så öppen, så levande, 
så nära och ärligt talat 
återgiven för min egen 
skull.

VID SOUND OF Arvika ska han 
låta sig inspireras av de ar-
tister som spelat in en ski-
va till bakgårdsfesten, och 
kommer att presentera lå-
tarna från scenen.

Det kan komma att se 
ut som de sju ”livemål-
ningar” han valt att hänga 
i Konsthallen, och som 
hänger där i bara sex da-
gar.

Nerven i dem bygger 
på omständigheterna un-
der en föreställning, mu-
sik och ljusspel. Ofta en 
blandning av fysisk när-
varo, musik, ljusspel och 
digital teknik.

I akryl. Eller det som er-
bjuds.

På en av Tysklandstur-
néerna blev han av med 
färgerna, blott träkol hade 
han kvar att teckna med.

– Det gick, genom att 
blanda träkol med öl. Ga-
lenskap eller frigjordhet?

Han lämnar alternati-
ven öppna.

Konstnären och Fre-
drick Berntsson, DJ i Arvi-
ka och en av de ansvariga 

för Sound of Arvika, har 
förenat musik och måleri 
på Fugazi i Oslo. Det skul-
le leda till att Kaj Dyrvold 
blev inblandad i bakgårds-
festen i morgon.

NÄR ESTRADÖREN GÅR in i atel-
jén fördjupar han sig i 
måleriet, målar länge och 
just nu under ett släkthis-
toriskt tema som också 
knyter an till hans antro-
pomorfiska konst. Djur 
och människor i samma 
skepnad. 

Arvtagarna kallar han 
tavelserien som ännu inte 
är färdig och som bygger 
på mormor Astrid Mar-
tina Dyrvolds dikter. Hans 
mamma har läst in dem 
för att illustrera det bild-
spel som knyter an till de 
stora målningarna.

Skarp poesi, dunkel och 
drömsk.

KAJ DYRVOLDS MORMOR hade 
värmländska rötter, hans 
farfar var norrman. Själv 
har han bott sex år i Oslo, 

jobbar kollektivt och på 
egen hand. 38-åringen 

vänder blad i Arvika.
– Här har jag inte varit 

förr. Vad väntar mig?
LARS SWANÖ

Bildspel och måleri. Kaj Dyrvold kombinerar gärna skapandet i akryl med musik. Det ska han göra i Arvika i morgon. FOTO: LARS SWANÖ

Arvtagarna är en serie antropomorfiska målningar som Kaj 

Dyrvold fortfarande håller på med, med sin släkthistoria som 

tema.

– men ställer även ut i konsthallen

■ ■  Klassisk stråkkvartett-

musik avslutar säsongen 

för Hagfors-Uddeholms 

kammarmusikförening. Dot-

tevikskvartetten kallar sig 

musikerna, som träffades på 

musikhögskolan Ingesund: 

Johan Kristiansson och 

Johanna Karlsson, violin, 

Karin Petersdotter, viola, 

och Emma Karp, violoncell. 

Numera träffas de mest på 

långhelger – och har bland 

annat övat in ett divertimen-

to av Mozart och en stråk-

kvartett av vardera Schosta-

kowitsch och Schubert. Det 

står på söndagsprogrammet 

i Uddeholms herrgård.


