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ARVIKA

Det skulle sättas färg på bakgår-
den Pilen, i flera bemärkelser. 
Med pensel, ljus, installationer 
och för att förstärka upplevelsen 
med videomapping.
Sound of Arvika presenterade sig.

 De gamla träfasaderna, teglet 
och brandväggarna mellan hu-
sen lär inte ha känt igen varan-
dra och därnere på gården dun-
ket av elektronisk dansmusik.

Den sög tag i somliga, andra 
nöjde sig med att bara vara.

Sound of Arvika var då på väg 
mot midnatt.

Polisen kom en halvtimme 
före. Hur många besökare fanns 
det därinne, undrade ordning-
en.

– 110, berättade Fredrick 
Berntsson, alias Fred White som 
DJ och delansvarig för nya bak-
gårdsfesten.

– Det borde ha kommit f ler, 

och de skulle helst ha stannat 
längre, sa han till VF.

Men kvällen var kall, fågra-
dig. Högre för de som önskade. 
Och tillräcklig för konstnären 
Kaj Dyrvold som skildrade hela 
bakgårdsfesten på ungefär tio 
kvadratmeter av en bakgårds-
vägg.

– Pulsen, sa han.
– Den har stigit hela dagen.

SKÄGGET VAR BÅDE vitt och rött så 
dags, inför finalpasset, och längs 
halsen hade färgen runnit inn-
anför målarskjortan. I Konsthal-
len hängde hans tavlor, som ett 
berikande för konstföreningen.

– Utställningen har dels lock-
at våra vanliga lördagsbesökare, 
men också många nya. Yngre, 
konstaterade föreningens ordfö-
rande Monika Jansson. 

Gärna trendbrott för henne. 
Kanske också för bakgården 
med förträngd potential som 

flera i Arvika. 
– Många söta lokaler står 

orörda, här finns en stämning 
att förädla, påpekade Ewelyn 
Grynning, en av butiksägarna i 
kvarteret som gärna vill öppna 
upp butiken Garnmoster mot 
bakgården och som var en del av 
Sound of Arvika.

Spännvidd så bred som till 
hemstickade halsdukar hade 
den. Garnmoster bjöd på garnet 
och gör även i fortsättningen 
för den som vill sticka gåvor till 
Rädda Barnen.

DET VAR EN extremt väderbegåvad 
lördag, och stickor handlade det 
även om vid bildskolan Pilen. I 
verkstaden fick de yngsta tälja 
till – instrument. Enkla, men 
nog bra för att de skulle få upp-
träda på den nybyggda scenen 
framför den allt färgstarkare 
bakgårdsväggen.

Av hjärtats lust fick andra än 

Kaj Dyrvold gå upp och måla un-
der kvällen. Eller bara sitta ner 
och ”softa”. En stund i solen, 
dagen lång eller längre och se-
nare.

– Gärna varje lördag, föreslog 
Ann Emanuelsson, en av besö-
karna mitt på dagen.

SOUND OF ARVIKA har presenterat 
sig. Det gick kanske inte som en 
dans fram till två på natten men 
det blåste in nya vindar i stan.

Blandningen av besökare, 
unga och vuxna, musik, hant-
verk och kultur gestaltade sig 
som Arvid Blix, delansvarig till-
sammans med Fredrick Bernts-
son, hoppades.

– Det var precis så här vi ville 
att det skulle se ut. Högsta triv-
selmix.

LARS SWANÖ

lars.swano@vf.se  |  0570 – 199 25

Sound of Arvika satte 
färg på bakgården

Sound of Arvika satte färg och ljud på bakgården Pilen. Elektronisk dansmusik produceras i Arvika, i lördags spelades den upp med en blandning av lokala artister, 

inbjudna och konstnärer. FOTO: LARS SWANÖ 

Live Art 

under Sound 

of Arvika. 

Konstnären Kaj 

Dyrvold låter 

sig fångas av 

elektroniska 

influenser 

och skildrar 

det i färg. På 

Pilens bakgård 

målade han en 

jättetavla på 

en vägg.

På bildskolan Pilen fick fr v Ella Dellmann, Julia 

Kobirska och Olle Fändriks bygga egna instrument. 

Sen spelade de på stora scenen.

De stack ut under Sound of Arvika och det var 

meningen. Hos Garnmoster, med butik i kvarteret 

Pilen, stickade  fr v Christina Palmer, Ewelyn ”Garn-

moster” Grynning och Emma Fransson halsdukar till 

förmån för Rädda Barnen.

KARLSTAD

13 år. 
Och över 6 000 skivrecensio-
ner. 
Men nu lägger dagensskiva.
com ner. 

Det var den 13 maj 1999 som 
dagensskiva.com slog upp 
portarna. Bakom låg ett antal 
studenter på Örebro universi-
tet, bland andra Karlstadsbon 
Patrik Hamberg. 

– Tidningen Pop hade pre-
cis lagt ner och Expressen 
började skriva recensioner på 
300 tecken och vi kände att 
det var en nedgång för den 
typen av journalistik just då, 
säger Patrik Hamberg.

Under den största tiden 
av sajtens existens har ar-
betet skett helt ideellt och 
som störst var dagensskiva.
com för cirka fem år sedan. 
Då hade den samma antal 
besökare som en normalstor 
svensk dagstidning.  

MEN NU ÄR det slut. På dagen 
13 år efter starten lades saj-
ten ner. Under den tiden har 
redaktionen hunnit skriva 
exakt 6 348 recensioner. Den 
sista levererades i söndags 
och avhandlade Beastie Boy’s 
album Paul’s Boutique. 

– Skivrecensioner har väl 
inte riktigt samma funktion 
i dag när musiken är så till-
gänglig och alla själva lätt 
kan lyssna och bilda sig en 
uppfattning. Vi har försökt 
att förnya oss och skriva om 
musik på andra sätt men ar-
vet väger tungt och det har 
varit svårt att bryta ny mark 
inom samma ram, förklarar 
Patrik Hamberg nedlägg-
ningsbeslutet. 

MEN I NÅGON form tänker re-
daktionen fortsätta.

– Vi är inte säkra på vad 
sajten kommer att heta och 
är ännu ofärdiga i tanken hur 
den kommer se ut. Men för-
modligen blir det längre tex-
ter om musik, film och festi-
valer eftersom många av oss 
är kulturvetare i grunden. 

JONAS BRANDT

Dagensskiva.
com lägger ner

Spice Girls återförenas 
på premiär
1990-talets stora tjejband Spice 

Girls återförenas – om än bara 

för att gå på en premiär tillsam-

mans. Enligt Contactmusic 

kommer Melanie ”Scary Spice” 

Brown, Melanie ”Sporty Spice” 

Chisholm, Victoria ”Posh Spice” 

Beckham, Geri ”Ginger Spice” 

Halliwell och Emma ”Baby 

Spice” Bunton alla vara på plats 

när Spice Girls-musikalen Viva 

forever får premiär på Londons 

West End i slutet på året.

Komikern och Absolutely 

fabulous-stjärnan Jennifer Saun-

ders har skrivit musikalen, 

som baseras på den brittiska 

popgruppens hitlåtar. Judy Cray-

mer, som producerade Mamma 

mia-musikalen, står som produ-

cent.  (TT Spektra)

■ ■ New girl-stjärnan Zooey Deschanel tar sig an Broadway. Enligt E! Online ska Deschanel spela coun-

trysångerskan Loretta Lynn i Broadwaymusikalen Coal miner’s daughter, baserad på 1980-talsfilmen med 

samma titel. Det var Lynn som avslöjade nyheten, under ett framträdande i Nashville på torsdagen. Däref-

ter uppträdde de två kvinnorna tillsammans i just låten Coal miner’s daughter. Loretta Lynn har själv valt 

ut Zooey Deschanel till rollen, och Deschanel tvekade inte att tacka ja när hon fick frågan.  (TT Spektra)


