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Vem i The Ark
släktband till har nära
Eksjö?
TA CH A N SE
N

AT
”Arkeology” ge T VI N N A The Arks:s cd
gan (svaret fin nom att svara rätt på från
bilaga) och med s i tidningens Stadsfestför just du ska max 20 ord motivera varvin
Mejla ditt svar na plattan.
med namnuppgifter till
kultur.noje@ och adresssm
”TÄVLING” i m
ejlets ämnesra t.se Skriv
d.

BOve and the badass band åt upp sig innan spelningen.
Bild: ALBIN RYLANDER

Comeback efter 19 år

20.00 STORA SCENEN, ERIC SAADE. Stadsfestens verkliga startskott levererades av Eric Saade. När han klev ut framför publiken började hela Stora torget koka.

Bild: ÅKE NILSSON

Eric Saade – så var det sagt
I FJOL, TIMMAN innan han
klev ut på Museigårdens scen,
undrade Eric Saade om han
någon gång skulle hitta sitt
eget sound. I går kväll var han
tillbaka på Eksjö Stadsfest och
verkade inte undra över något
längre.
– 2010 var ju året då jag hittade er och ni hittade mig! ropade han och möttes av publikens jubeltjut.
– I fjol fick jag spela på den

lilla scenen men i år är den
stora scenen min!
Tänk vilken skillnad en seger i Melodifestivalen kan göra.
till Eksjö efter
succéspelningar inför 8 000
personer på Gröna Lund i torsdags och framför en publik på
25 000 på Malmöfestivalen i
onsdags.
Och han verkade gilla EksjöSAADE KOM

publiken lika mycket som någon annan.
”Made of pop” kallar han
sommarens turné och de orden lyste också i fonden bakom honom när han inledde
med låten med samma namn.
Publiken var ung och hörselskydden många på lintottar som klamrade sig fast på
föräldraaxlar. Musiken och
Eric Saade älskade de allihop.
När han sjöng ”Hearts In

The Air” från nya singeln formade publiken tusentals små
hjärtan med händerna mot
honom. Med sådan publikkontakt är det omöjligt att
misslyckas.
UNDER HANS STÖRSTA hits
förvandlades torget nästan till
Allsång på Skansen.
Med proffsig ljussättning
och mycket dans pumpade
konserten på under dryga

timmen. Eric Saade utstrålade
energi och ren och skär lycka
mest hela tiden. Det märks att
det är pop han vill och han vill
det mycket. Precis som publiken som ger honom full feedback för hans välkända moves
i ”Manboy” och hans dansnummer.

tur är. Alla är bara så nöjda
över att ha Eric Saade mitt
framför sig livs levande.
Slutet närmar sig med
stormsteg och när Eric Saade
säger tack och hej har han inte sjungit ”Popular” ännu.
Fast publiken hinner inte bli
orolig. Han sjunger den som
extranummer. Givetvis.

BLUESBANDET BOVE and the Badass band käkade upp sig

backstage innan sitt framträdande på Vaxblekaregården.
Frontfigurerna Ove Ek och Berndt Stende, båda på sång
och gitarr, gjorde storslagen comeback. Senaste gången de
stod tillsammans på scen var för 19 år sedan, 1992, med
Moon Shine Band, som sedan splittrades.
– Det känns skitkul! ropade de två i kör.
De båda backades upp av en tung trio i form av, Torbjörn
”Tobbe” Svensk (The Odd Couple), piano, orgel, Ted Stenlöv
(Earl & Dallas), kontrabas, bas, och Stefan Krantz, trummor.
Maten var för övrigt mycket god och bestod bland annat av
älgkorv.

KONSERTENS KONSTIGASTE

låt är ”Killed by a cop” men
texten bryr sig ingen om, som

Mari Ermeland
mari.ermeland@smt.se 0381-63 85 57

The Moniker skriver autograf.

Autografjägare fick trofé
DET ÄR INTE OFTA man får chansen att samla autografer i
Eksjö. Men det fick Liam Sjödahl och Fabian Sandström
chansen till när de såg ”The Moniker”.
– Han sjunger väldigt bra. Och så gillar vi ”Oh My God!”,
berömde de två.

ckig rockabillyversion

av Siw Malm-
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EVA EASTWOOD. Som en ne, ovanligt städad publik. ”Var inte
19.00 MUSEIGÅRDEN,
gen och, enligt hen

för en mo
smak.
qvist sjöng Eva Eastwood
kade loss helt i publikens
Bild: ÅKE NILSSON
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19.45 ÅBRON, JACK VR

EESWIJK. Publiken stod
packade som sillar fra
vad de ville ha när Jack
mför scenen och fick
Vreeswijk helt rakt upp
och ner började sjunga
blad” och ”Jag och Bosse
”Rosenblad, rosenLidén”.
Bild: ÅKE NILSSON

Veronica Karlsson och Sophie Adolfsson från Röda Korset.

Första hjälpen på plats
DET VAR INTE på grund av lathet Veronica Karlsson och

Sophie Adolfsson, från Röda korsets förstahjälpen-grupp,
hoppades på en arbetsfri kväll.
– Då har det ju ingen skadat sig. Men om något ändå
skulle hända finns vi här för att kunna hjälpa till.
Under stadsfesten finns det sammanlagt nio personer
från förstahjälpen-gruppen på plats för att plåstra om behövande.
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THORSTEN FLINCK.
sig själv. Han inledde kon
22.00 MUSEIGÅRDEN,
för att odla myten om
så mycket

Eksjö
kan dock ge
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ändå.

21.15 GREEN STREET PA
RK

, DANIEL ADAMS-RAY.
årets stora stjärnskott
För ett halvår sedan spe
på Stadshotellet i Eksjö
lade ett av
. Daniel Adams-Ray sa
tillbaka. Och den fullsm
att han var glad att var
etade, tämligen unga,
a
publiken, verkade tycka
sen kom han ut på sce
samma sak. Tio minuter
n. Lite senare öste han
komplimanger ut över
”Vi hade problem med
den extatiska massan.
elen innan vi gick på. Me
n vi har inga problem me
tack vare er”.
d energin, och det är
Bild: ALBIN RYL ANDER

Maid In Ireland, från Ydre.

De fick flest röster på Facebook
MAID IN IRELAND, från Ydre, fick flest röster under en täv-

ling på Facebook. Priset var en spelning på stadsfesten.
Och bandet tog helt klart tillvara på tillfället. Karismatiska
sångerskan Sofie Rääf blåste på från första stund.
– Får vi se när Eksjö röjer lite!

