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ERBJUDANDET GÄLLER I FÖLJANDE BUTIKER
BORÅS: CITY. ESKILSTUNA: NO21. JÖNKÖPING: A6, SESAM.  LINKÖPING: BLOMQVIST, TORNBY. NORRKÖPING: SPIRALEN. UPPSALA: GRÄNBY, STORA TORGET. 

VÄSTERÅS: SIGMA, SKRAPAN. ÖREBRO: KRÄMAREN, KÖPMANGATAN, MARIEBERG.
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Gäller 15-25 december. Rabatten dras av i kassan.

Nu 143:-
DUKA älg 36 cm (179:-). Nu 159:-

DUKA älg 43 cm (199:-).

Nu 295:-
DUKA Rolf Berg tomte med 
säck 19 cm 369:- (499:-).

Nu 158:-
RÖRSTRAND God Jul tallrik 
24 cm 198:- (249:-).

Nu 151:-
Djup tallrik 21 cm 189:- (219:-).
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tidigare pris!
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Niclas Frisk tycker det är
skönt att inte längre stå 
i rampljuset. Som låtskri-
vare har han hittat en
roll han trivs med. 
Niclas Frisk jobbar nu på ett
album med sitt senaste pro-
jekt, Vanessa & The O’s.
1992 bröt han sig ur Pers-
sons Pack och slog igenom
stort med Atomic Swing
och hitlåten ”Stone me into
the groove”. Fem år senare
splittrades bandet. Sedan
dess har Niclas Frisk ägnat
sig åt låtskrivandet i stället,
främst tillsammans med
Andreas Mattsson (Popsicle)
och Nina Persson.
◗Vad har du för roll i låt-
skrivandet?
◗ ◗– Det är oftast jag som
står för musiken. Men se-
dan är jag ofta delaktig 
i texterna också.
◗Vad är viktigast, texten
eller melodin?
◗ ◗– Svårt att säga. Oftast
är de inte tillräckligt starka
var för sig. En bra text kan

ju lyfta en låt. Men om
melodin är dålig sänker det
ju låten även om texten är
bra. Så det är nog fifty-fifty.
◗Vilket är ditt senaste pro-
jekt?
◗ ◗– Titiyos senaste platta
som jag skrivit tillsammans
med Nina Persson. Sedan

håller jag på med Vanessa &
The O’s första album, som
kommer någon gång nästa
år. Förutom mig själv består
bandet av Andreas Matts-
son, James Iha (från Smash-
ing Pumpkins) och den
franska sångerskan Vanessa
Quiñones.

◗Har du någon förebild?
◗ ◗– När jag var yngre såg
man ju upp till artister, men
så är det inte riktigt längre.
Duktiga entreprenörer ser
jag som förebilder, typ Sten-
beck. Eller förresten, Benny
Andersson. Han är den störs-
te. CARIN CARLSSON

STUDIO TILL SALU Studion där Emi-
nem spelade in genombrottsplattan
”The Slim Shady LP” 1997 auktioneras
nu ut på Ebay. Utropspriset är 215 000 
dollar, utan utrustning.              METRO

RISKERAR BÖTER Linda Rosing och Olivier de Paris ris-
kerar att bli stämda om de ställer upp i TV 3:s dokusåpa
”Beach Club Goa”. ”Big brother”-deltagarna har skrivit på
ett avtal om att Kanal 5 måste godkänna deras medverkan
i konkurrerande kanaler, enligt Dagens Media.         METRO

METRONÖJE

Låtskrivandet frisk fläkt för Niclas

NICLAS HAR TILLSAMMANS med Andreas inrett studion som ett vardagsrum eftersom det är i den miljön de bästa idéerna kläcks.

Håller på att flytta
• Namn: Niclas Frisk.

• Ålder: .

• Bor: Håller på att flytta till
Björkhagen i Stockholm.

• Yrke: Låtskrivare.
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”Grease” åker
på sommarturné
MUSIKALER ”Grease”, som
sedan i höstas ges på Göta
Lejon i Stockholm, ger sig
ut på turné i sommar. Musi-
kalen med 1950-talstema i
highschool-miljö hade pre-
miär på Broadway 1972 och
blev film 1978 med John
Travolta och Olivia Newton
John i huvudrollerna. 

I den svenska uppsätt-
ningen görs rollerna av Ren-
nie Mirro och Pernilla Wahl-
gren. Andra kända namn 
i rolllistan är Ola Forssmed,
Kim Sulocki, Malena Laszlo
– och Gert Fylking.

Det är Riksteatern och
Folkets hus och parker som
arrangerar sommarens
brylkrämsslickade turné,
men några spelplatser har
ännu inte presenterats. 

METRO

”GREASE” PÅ GÖTA Lejon
med Pernilla Wahlgren och
Rennie Mirro.
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