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De sjunger in våren
– De har lite märklig 
humor i Lihkören, säger 
Emil Berg.
– Skön stämning, roligt 
att sjunga så många till-
sammans, säger �ugust 
Goldhan. 
– Roligt med en så BR� 
kör, säger Lukas �reblad. 

De går i ettan på gymna-
siet och de talar om mans- 
kören Lihkören som i dag 
gör ett av sina mest kända 
framträdanden: Valborgs-
mässokonserten på Borg-
gården i Linköping. Speci-
ellt för i år är att det också 

blir ett slags examen för de 
gymnasiekillar som nappa-
de på körens ungdomspro-
jekt. Tanken är dels att för-
yngra Lihkören, dels att hö-
ja intresset för manskörer i 
allmänhet. 

– Det har fungerat bra. 
Och jag hoppas att vi kan 
fortsätta med något liknan-
de i framtiden, säger diri-
genten Hans Lundgren.

Workshops 
Projektledarna Faton 

Lushaku och Björn Johans-
son är också nöjda. 

– Vi har haft några som 
har kommit till våra övning-
ar varje gång. Vi har också 
haft workshops ute på sko-
lorna som varit uppskatta-
de, säger Faton Lushak. 

Vad är det då som lock-
ar? Corren träffade några 
av ungdomarna och de är al-
la imponerade över hur bra 
kören låter. 

Viktigt att vara med
– Ett av skälen till att jag 

ville vara med är att vi skul-
le få chansen att sjunga med 
dem på Borggården. Den 

konserten har man ju sett 
många gånger så det ska bli 
kul, säger Lukas Areblad.

Alla kan dock inte vara 
där. Björn Leffler och Gab-
riel Ferntoft ska spela med 
skolmusikkåren. Och Emil 
Berg ska uppträda med sitt 
band The Majority Says i 
Västervik. 

– Du hade coolast ursäkt, 
säger Ferntoft till honom.

Ulrik Svedin

Lihkören sjunger på Borg-
gården kl 15 på valborgs-
mässoafton.  

August Goldhan, Axel Selhammar, Isak Strömberg, Lukas Areblad, Björn Leffler, Emil Berg och Gabriel Ferntoft gillar Lihkören. 
Några av dem ska sjunga in våren med dem i dag.   FOtO: PEtEr JigErström

Ruskigt snygg superhjältefilm
Ny fiLm/�ctioN

CCC
X-Men origins: Wolverine
regi: gavin Hood
med: Hugh Jackman, Liev 
schrieber, Danny Huston,  
ryan reynolds, Lynn Collins
Visas i Linköping och motala

Här är sagan om hur Jack Lo-
gan blev Wolverine. Hand-
lingen tar många snåriga vä-
gar men landar i en hämnd-
historia efter att hans flickvän 
blivit mördad av hans bror. 

Ödsligt crescendo
Historien börjar i ung-

domsåren. Vi får följa hans 
liv som yrkesmördare, när 
han vill dra sig tillbaka och 
bli skogshuggare för att 
slutligen bli mutanten med 
ett metallskelett och min-

‚

nesförlust. Hela tiden gna-
ger sveket från den äldre 
brodern Victor (senare Sa-
bretooth) hans samvete.

Hisnande actionscener
”X-Men origins: Wolve-

rine” är en ruskigt snygg ac-

tionfilm som hittar en fin ba-
lans mellan drama och våld-
samma slagsmål. Slutsce-
nen är nästan operalik i sin 
uppbyggnad till det ödsliga 
crescendot. Skrapar man på 
den imponerande ytan döl-
jer sig dock inte lika mycket 

som man hade hoppats på.
Wolverine är den mest 

komplexa arten av alla X-
men. Därför är det lite av en 
besvikelse när man inte får 
någon djupare karaktärs-
analys. Actionscenerna är 
perfekt komponerade och 
mestadels hisnande. Men 
efteråt känner man sig ändå 
lite snuvad på substans. 

Det senaste kapitlet i film-
sagan om X-Men är trots allt 
en stark uppryckning från 
senast. Jag håller fortfaran-
de den första filmen från 
2000 som den kanske bäs-
ta superhjältefilmen hittills 
men ”X-Men origins” kom-
mer en bra bit på vägen.

Fredrik SöderlUnd

”Hannah Montana” och 
”State of Play” recenseras i 
lördagens tidning.

Wolverines födelse. Från början bestod Wolverines skelett ba-
ra av vanligt ben. Men det var innan den amerikanska militä-
ren satte klorna i hans klor. FOtO: JamEs FisHEr

Susanne vann Big Comedy-biljetter!
täVLiNG. Många var sug-
na på humor men bara en 
fick den. Susanne Berg-
gården från Ljungsbro 
klarade svaren på våra frå-
gor om Big Comedy och 
får två biljetter till helgens 
föreställning i Linköping.

Och de rätta svaren var 
att Peter Wahlbeck inte 

har lett Melodifestiva-
len, att Johan Glans är 
yngst med sina 35 år och 
att Lennie Norman har 
en känd pappa vid namn 
Charlie.

Susanne kan fira med 
att läsa vår intervju med 
David Batra på nästa upp-
slag.

Rix-FM festivalen  
dissar Linköping

muSik. Jazzmusikern 
Gugge Hedrenius har av-
lidit, 70 år gammal. Den 
kände kapellmästaren 
och pianisten avled den 27 
april, uppger dottern Em-
ma Hedrenius.

Per Erik Görjen ”Gug-
ge” Hedrenius fick en kar-
riär som varade i över 50 
år. Mest med egna orkes-
tern Gugge Hedrenius Big 
Blues Band som i en tidig 
konstellation debutera-
de på Nalen i Stockholm 
1959 och med Count Basie 

och Duke 
Ellington 
som in-
spiration 
spred spel-
glädje på 
danspalats 
och folk-
parker runt om i Sverige.

Det blev även flera gäst-
spel ”over there” i USA 
och flera kritikerhyllade 
skivor, såsom ”Blues of 
Sweden” och ”Blues of 
Europe” på 70-talet. (TT 
Spektra)

Gugge 
Hedrenius.

muSik. Rix FM-festivalen 
firar tio år i år och gör det 
genom att inte komma till 
Linköping. Förra året drog 
festivalen en bra bit över 
20 000 personer till Stång-
ebrofältet, när artister som 
Takida, E.M.D och Amy 
Diamond intog scenen.

Årets turné startar i 

Stockholm 15 maj. 20 au-
gusti kommer den till 
Norrköping. Årets artis-
ter är Måns Zelmerlöw, 
E.M.D, Alcazar, Melody 
Club, H.E.A.T, BWO, Ag-
nes, Hassle, Sarah Dawn 
Finer, Janet, Kim, Lili & 
Susie, Basic Element och 
Velvet.

Kapellmästaren Gugge  
Hedrenius död

Sissel tillbaka 
med julturné
muSik. Sissel Kyrkjebö 
åker ännu en gång på jul-
turné i Sverige och kom-
mer till Linköping 4 de-
cember. I år får hon säll-
skap av Krister Henriks-
son, The Real Group och 
Orsa Spelmän . Skådespe-
laren Krister Henriks-
son kommer att bidra med 
texter kring julen samt va-
ra en slags värd för arrang-
emanget. (TT Spektra)

Sissel Kyrkjebö.
 FOtO: HENriK mONtgOmErY

”Det kommer förmodligen att bli helt 
hysteriskt och fantastiskt! Hittills har jag 
mest fokuserat på när och vart jag ska 
åka, men nu inser jag att det nog faktiskt 
ska bli väldigt roligt också.”
maLENa ErNmaN åker till moskva på lördag kväll. sen ska hon 
fara som en jojo mellan stockholm, moskva och Wien fram till 
semifinalen i schlager-Em 12 maj.

kuLtuR & NÖjE på LÖRD�G

Magnus Bäcklund tur och retur
‚


