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Så låter musiken år 2090?
Hur låter musiken år 2090?  
Norrköpingsbandet Maj Monet sitter 
möjligen inne med svaret. Deras  
debut-ep heter ”2090-talsmusik”.
Norrköpingsbandet Maj Mo-
net släpper sin debut-ep 
”2090-talsmusik” den 22 
april. I den elektroniska trion 
ingår Signe Bankefors, Johan 
Schön och Love Frisendahl.

Vi har tidigare stött på den 
elektroniska trion i samband 
med deras samarbete med 
Den Svenska Björnstammen 
och låten ”Country”. Nu kom-
mer således den egna debu-
ten med det kittlande nam-
net ”2090-talsmusik”. En mu-
sikalisk titt in i framtiden? 
Kanske inte.

– Vi skildrar den tid vi  
lever i, säger Johan Schön. 
Här och nu. Samtidigt har vi 
tagit vår 90-talsuppväxt med 
MTV och musikvideokultu-
ren och speglar fram tiden 
genom den.

Signe Bankefors håller 
med:

– Det är inte nostalgi, det 
är framtid.

Ep:n omfattar fem låtar och 
Maj Monet beskriver själva 
musiken som ”ett elektro-
niskt soundtrack på svens-
ka som skildrar tillvaron på 
jorden”. Johan Schön menar 
att ambitionen är att ta med 
lyssnaren på en dygnslång 
resa i universum.

– I grund och botten är det 
elektronisk musik, säger Sig-
ne Bankefors. Men vi känner 
oss aldrig låsta vid det och 
egentligen använder vi oss 
av allt vi kan hitta i studion. 
Man får inte måla in sig i ett 
hörn.

”2090-talsmusik” är pro-
ducerad tillsammans med 
Kristian Karlsson från  
Pg. Lost och Cult of Luna i Stu-

dio Hufvudstaden i Söder-
köping. Hiphop för vuxna 
och delar av Den Svenska 
Björnstammen är med på 
ett hörn och till singel spåret, 
”Danstävling”, har även en 

musikvideo skapats av Kim 
Nilsson som spelade i Slags-
målsklubben.

– Vi har ju jobbat ett tag 
med skivan och nu känns 
det skönt att vi äntligen har 

lyckats slutföra något, säger  
Signe Bankefors.

”2090-talsmusik” släpps på 
cd och finns för nedladdning.

Gunnar Hagberg

Tv
När ”Tack för dansen” åter-
vänder till TV4 i höst står 
återföreningar i fokus.  
Vikingarna och Wizex 
kommer att återförenas  
i rutan, och Bert Karlsson 
träffar artister han upp-
täckt, som Paul Paljett, 
Fame och Magnus Carls-
son.

Dansbandsartisten Elisa 
Lindström och program-
ledaren Thomas Deutgen 
ska återigen leda pro-
grammet.

”Dansbandsgenren är 
en sådan unik musikgenre 
för Sverige, med många 
fans i flera generationer, 
och den känns därför 
självklar att spegla.”, säger 
Deutgen. (TT)

”tack för  
dansen” igen

Thomas Deutgen. Tillbaka 
med nya dansband. 
 Foto: Snezana Vucetic Bohm

NorrköpiNg
Under årets Hemelek-
tronikmässa på Ingelsta-
området blir det återigen 
konserter, film och FMX- 
hoppning.

Samir och Viktor show-
ar, liksom Dolly Style, och 
Idolvinnaren 2015 Martin 
Almgren, Ace Wilder,  
Robin Bengtsson och 
Molly Sandén ger gratis-
konserter.

På fredagskvällen visas 
”In the heart of the sea” på 
Drive In bio, där publiken 
tittar från sina bilar och 
rattar in ljudfrekvensen på 
bilstereon. Norrköpings-
sonen och FMX-stjärnan 
Fredrik ”Frog” Berggren 
visar även i år upp sina 
djärva hopp under mäss-
dagarna.

I år blir det också en stor 
auktion, där pengarna 
oavkortat går till Barn-
cancerfonden Östra.
Var: Ingelstaområdet, 
stora parkeringen utanför 
Media Markt.
När: 28/4-1/5.

Sandra Wall

Konserter och 
drive in-bio

NorrköpiNg
Verkstad Konsthall 
kommer att delta i årets 
Supermarket Independent 
Art Fair, som är Nordens 
största konstmässa.  

– Det är roligt att få delta och 
visa upp vår verksamhet,  
säger Susanne Ewerlöf, verk-
samhetsledare och curator 
på Verkstad Konsthall.

Det är konstnären Lena 
Bergendahl som kommer 
att representera Verkstad 

med en nedbantad version 
av utställningen ”Displace-
ment of the Visible”, som vi-
sades på konsthallen i Norr-
köping förra våren. 

Den som minns utställning-
en minns också Bergendahls 
femkanaliga videoinstalla-
tion, en visuell och rumslig 
upplevelse med olika skulp-
turer objekt och rörliga bil-
der i samspel. Verket kom-
menterar utvecklingen av 
bildmediet under de senas-

te århundradena liksom da-
gens digitala bildkultur.

– Vi bjöd in Lena Bergendahl 
för att hon har ett spännan-
de konstnärskap som vi hop-
pas ska komma till sin rätt på 
mässan. Bakom hennes arbe-
te ligger en gedigen research 
om tidig optisk vetenskap 
och om hemliga sällskap 
som sökte svar på optikens 
gåtor och utmaningar, be-
rättar Susanne Ewerlöf.

På årets mässa, den tion-
de i ordningen, deltar 64 ut-

ställare från 30 länder. Det 
är många som ska synas på 
en förhållandevis liten yta 
och det gäller att planera sin 
monter. 

– Vi ville gärna ha med en 
konstnär som arbetar med 
ett starkt visuellt uttryck 
som skulle kunna stå sig  
i det här sammanhanget. Lena  
Bergendahls verk har också 
mycket att ge den som tar sig 
tid att upptäcka alla aspekter, 
säger Ewerlöf.

Till skillnad från de fles-
ta konstmässor visar Super-
market Independent Art 
Fair enbart konst från konst-
närsdrivna gallerier och ide-
ella konstplattformar, som 
Verkstad Konsthall. Mässan  
arrangeras av konstnärer 
och fokuserar snarare på den 
konstnärliga upplevelsen än 
det kommersiella. 
Var: Svarta Huset på Telefon-
plan, Stockholm.
När: 21–24 april.  

lotta ekfeldt

Norrköpingsutställning till Stockholm
Till Stockholm. Verkstad representeras av Lena Bergendahls utställning. Foto: Verkstad

kulTur
Ett museum inrymt i 
Charlie Chaplins forna 
hem vid Genèvesjön i 
Schweiz har invigts, rap-
porterar BBC.

Museet är delvis interak-
tivt – besökarna kan bland 
annat ta del i kända film-
scener från humorikonens 
karriär – med det finns 
också stora samlingar från 
Chaplins privata arkiv, 
såsom detaljerade anteck-
ningar från hans filmin-
spelningar. (TT)

Chaplinmuseet 
i Schweiz invigt

Debuterar. Norrköpingsbandet Maj Monet släpper sin debut-ep. Trion består av, från vänster, 
Love Frisendahl, Signe Bankefors och Johan Schön. Foto: karoline Montero Araya


