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Dan Reed spelar på MX i kväll
ALINGSÅS: I kväll är världsstjärnan Dan Reed tillbaka på MX scen.
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Den amerikanske sångaren och gitarristen är mest känd för hits som
Rainbow Child, Tiger in a dress och Get To You.

red@alingtid.se 0322-67 00 40

Ställ ut dig själv i Konsthallen
ALINGSÅS: En utställning
i tre delar av Peter Uhr. Så
lyder affischen. Men första
delen, Metropolis, handlar
mest om dig som besökare.
Det är mörkt inne i Konsthallen. Endast några videoprojektioner lyser upp delar av rummet.
Från väggen lösgör sig en gestalt.
Det är konstnären Peter Uhr, som
välkomnar AT genom att leda oss
fram till ”taggningsväggen”. Här
kommer utställningens besökare
att kunna få skriva sitt namn.
– Det blir en taggande gästbok,
säger Peter Uhr, som säger att
ifall dom 45 uppsatta rutorna inte
skulle räcka till så finns ytterligare en duk att tillgå.

Loopar namnet
Vi vandrar vidare i rummet.
På en vägg hänger några effektpedaler.
– Mårten, så hette du va, säger
Peter Uhr.
– Ja, svarar undertecknad försiktigt.
Reportern ombeds att greppa
mikrofonen och säga sitt namn,
samtidigt som konstnären förklarar att han är ”gammal rockgitarrist”. Mitt namn vandrar nu i
pedalsystemet, genom loopen, in
i slicern och delaypedalen.
Verket tycks dock inte vara
klart ännu. För nu sätter Peter
Uhr igång på allvar.
– Mmmm… Åh…Rough…
(konstnärens röst närmar sig nu
falsettläge)…T.T.T.T.T.T…Hä…
Mmmmm.

Musikcykeln
Ur högtalarsystemet klingar
nu ”Mårten, Mårten, Mårten”,
och även om reportern i svaga
stunder kan vara aningen narcissistiskt lagd känns det lite märkligt att mitt namn blivit musik.
Peter Uhr låter musikverket
stå på medan vi tar tag i nästa
övning. Cykling. Två sparkcyklar
står placerade mitt i lokalen. Det
är tydligen bara att köra på. Vill
man, förklarar konstnären, så
går det faktiskt också att skapa
musik med cykeln. För till skillnad från andra cyklar är dessa
försedda med ett antal ringklockor. Så vi står där och duellerar en
stund, varpå filmvisning tar vid.
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AT:S REPORTER TESTAR. Ja, det går faktiskt att cykla och skapa musik på en och samma gång.
– Det var en afton i början av
maj, säger Peter Uhr.
– Och den lilla trädgården på
Mosebacke hade ännu icke blivit
öppnad för allmänheten, replikerar reportern.

Mästaren och hjärtat
Jaha, här står vi och reciterar
inledningen till August Strindbergs Röda Rummet. Undra just
vad detta ska ta oss? Till en resa
från Berlin, via Göteborg till
Alingsås, förklarar Peter Uhr.
För i maj i år filmade Peter
Uhr när hans Miriam Klein-Jones

var på resande fot.
– Utställningen förankras till
Alingsås, så det blir väldigt platsspecifikt, säger Peter Uhr.
Nu har det blivit dags att lyssna, men till vad? Peter Uhr ber
mig sitta ned och greppa ett par
hörlurar. Rösten, som är inbäddad
i ett slags industriellt ljud, talar
tyska. ”Mästaren” har hängt sitt
hjärta någonstans. Rösten säger
något i en röd högtalare och en
dans till Sinatra. Så mycket, eller
lite, lyckas reportern med dåliga
tyskkunskaper uttolka.
Mer lyssnande ska det dock bli.

– Man kan ösa på med kortvåg,
säger Peter Uhr, och börjar ratta
tre radioapparater som står vid
en vägg.
Brus följer, men efter en stund
kan någon poplåt höras i en av
radioapparaterna. Låter allt detta
aningen förvirrande? Lugn, bara
lugn. Det är ju trots allt en utställning som du själv kan vara med
och skapa. Gör den till det du vill.

MÅRTEN ÖHMAN
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PETER UHR
»» Peter Uhr är tonsättaren, poeten och konstnären som
oftast seglar under radarn. Med videokamera och mikrofoner
utforskar han gränslandet mellan olika konstformer. Vart fjärde
år sjösätter han ett större utställningsprojekt.
»» År 2001 var det i Lunds konsthall.
»» År 2005 var det sex pimpade medeltidskyrkor utanför Vadstena.
»» År 2009/10 ägde det rum i konsthallen Lokstallet i Strömstad
samt på kultur-able i Berlin och i år på Alingsås konsthall.
»» Utställningen Passagerna består av de tre delar.
Den första, Metropolis, öppnar på lördag.

En fullspäckad tv-tablå väntar i höst
Björn Kjellman tolkar kändisar, familjen Montazami
myser och Niklas Strömstedt bjuder på klassiker
från Svensktoppen. Höstens ”tv-tablå” är fullmatad med nya program och
gamla klassiker.
Efter fiaskot med talangprogrammet X factor är gamla
trotjänaren Idol tillbaka i TV
4. Uttagningsturnén har redan
startat och i slutet av september
börjar fredagsfinalerna.
Nästa lördag är det premiär
för SVT:s stora höstsatsning Alla
tiders hits där Niklas Strömstedt
och Karin Adelsköld bjuder in
Sveriges artistelit. I direktsändning ska gästerna tolka sina
favoriter från Svensktoppens
gigantiska katalog av folkkära
hits. Först ut är bland andra

Christer Sjögren och Jessica
Andersson.
Helgunderhållningen i SVT är
också säkrad med Moraeus med
mera, Doobidoo och På spåret.

Humor på TV 4
Nästa söndag är det premiär
för TV 4:s nya söndagsunderhållning Förr eller senare där
kändisar ska tidsbestämma
prylar och företeelser. Kanalens nya komediserie Halvvägs
till himlen med bland andra
Johan Glans och Jan Malmsjö
har premiär om ett par veckor.
Och i oktober är det dags för
det sketchbaserade SNN News
där Mikael Tornving agerar nyhetsankare. Dessutom återvänder tittarsuccén Solsidan och Så
mycket bättre igång.

Närgången med Kjellman
I TV 3 syns Maria Montazami

NY HELGUNDERHÅLLNING
»» Idol (TV 4, måndag-onsdag, redan startat. Fredagsfinaler
från den 27/9)
»» Alla tiders hits (SVT 1, lördag 7/9) Niklas Strömstedt
och Karin Adelsköld bjuder in gräddan av Sveriges musiker som
tolkar sina favoriter från ”Svensktoppen”.
»» Förr eller senare (TV 4, söndag 8/9) Frågesportprogram där tidsbestämmer företeelser och prylar.
»» SNN news (TV 4, fredag 18/10) Sketchbaserat nyhetsprogram där Mikael Tornving agerar nyhetsankare och komiker
som Peter Magnusson och Sissela Benn reportrar.
i både Svenska Hollywoodfruar
och det egna Montazamis med
vänner. I det nya programmet
bjuder hon och familjen hem kända gäster till huset på västkusten.
I oktober är det premiär för
skådespelaren Björn Kjellmans
TV 3-program Att vara. I programmet träffar han kändisar

för att sedan förvandla sig till
dem. Varje avsnitt avslutas med
att gästen får möta sig själv, tolkad av Björn Kjellman.
I samma kanal är det senare i
höst premiär för Renée Nyberg
program Renées rubriker där
hon tittar närmare på aktuella
händelser.

Kanal 5 satsar på Dessertmästarna – tolv sötsaksentusiaster
som gör upp om titeln Årets
dessertmästare. Radarparet Filip
Hammar och Fredrik Wikingsson är dubbelt aktuella, nu till
veckan med Breaking news och i
oktober med Nugammalt – 10 sidor av svensken. Samma månad
är Carina Berg tillbaka med en
andra säsong av Bergs bärbara
talkshow.

Jul med kvinnokamp
Till jul är Sissela Kyle aktuell
i dramaserien Fröken Frimans
krig i SVT som handlar om
kvinnorättsrörelsen i början av
1900-talet. I TV 3 vrider Plura
Jonsson och Måns Herngren upp
julstämningen med Pluras jul.

Karin Dofs/TT
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Musikklubben
Dinkytown
till Nolbygård
ALINGSÅS: Nu står det
klart att Nolbygårds ekobageri & kafé blir platsen för
musikklubben Dinkytown i
Alingsås.
Dinkytown är en klubb
som återkommer en gång i
månaden till ett antal städer
i Västsverige med framför
allt musik men det kan
också vara poesi. Musiken
är ofta avskalad och nära,
inte sällan är musiken en
korsning mellan visa och
pop och alltid utan elektrifiering.
Dinkytown kommer att
besöka Nolbygård vid tre
tillfällen under hösten och
vintern, 30 oktober, 27 november och 18 december.

