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August Strindberg
på konstmuseet
På Göteborgs konstmuseum
kan du just nu se en utställning
med verk av författaren August
Strindberg. Han är internationellt välkänd och hans litterära
verk förmår ännu 100 år efter
hans död engagera och skapa
debatt.
Men August Strindberg var
också en betydande bildkonstnär. Under perioder av sitt liv
ägnade han sig med full kraft
åt måleri och åt att fotografera.
Utställningen är producerad i
samarbete med Strindbergsmuseet i Stockholm.
Utställningen pågår till 24
februari 2013. Mer info: www.
konstmuseum.goteborg.se.

trafiknytt
Till och med i dag är
pendelparkeringen vid
Myggenäs korsväg avstängd på
grund av sprängningsarbeten.
Vissa turer på Kungsbackapendeln går nu
från och ankommer till spår 1 på
Kungsbacka station (i stället för
spår 4). Detta innebär att man
får gå under spåren i gångtunneln för komma till/från bussarna på Kungsbacka station.

Tack för att du
lägger tillbaka
tidningen när du
läst den!

Popmusiker och miljökonsult
– en lyckad kombination för Emanuel Blume

I höstas ställde han upp i
tävlingen Skriv för planeten.
Men en sång om miljön och
att rädda jorden …
– … det är lätt hänt att man
mest upprepar saker som
redan skrivits, säger miljökonsulten Emanuel Blume.

Spelande konsult. Emanuel

Blume jobbar som miljökonsult. Men på
fritiden åker han runt och spelar egna visor. I höst fick han tillfälle att kombinera
jobb och musik i låtskrivartävlingen Skriv
för planeten. – Jag kom inte till final, men
låten funkar bra live, säger han.
Foto: Isabel Evers

Dagens resenär
Som flera andra som ställde upp i
tävlingen tog Emanuel Blume till
satiren i sin låt Tanken som räknas.
En kärlekslåt. Eller kanske snarare
en skilsmässoballad? För här handlar det om en ömhet som blivit angripen av rost: en gammal bil som
börjar kosta mer än den smakar,
inte minst för miljön.
– Jag skrev och spelade in på en
vecka, det var kul, säger Emanuel
Blume.
Utan satiren tror han att det hade
blivit svårt att få till det. Han säger
att låtar med allvarliga budskap behövs, men är svåra att skriva. I alla
fall om det ska bli bra.
– Det finns en risk att det mest
blir kopior på We Are the World,
säger han.
– Inget fel på den låten, men den
är ju redan gjord.
Och även om hans egen låt inte tog
raka vägen ner i hjärtat på juryn så
har han ändå fått användning för den.
För Emanuel, som är miljökonsult med eget företag, är även
vissångare. Några gånger i månaden
åker han iväg med sin akustiska
gitarr till olika scener och spelar
sina egna låtar.
– Jag har märkt att Tanken som
räknas funkar bra med publiken,
säger han.
När det gäller budskapet är det
inte bara något han snackar om.
Emanuel Blume lever som han lär.
Visst, han har körkort. Men egen bil

Bildgåtan

personligt
Emanuel Blume
Ålder: 28 år.
Yrke: Miljökonsult.
Bor: Olskroken.
Familj: Särbo.
Intressen: Musik, miljö, tv-spel.
Lyssnar på: Dan Viktor, Lars Winnerbäck,
Christina Kjellsson.
Läser: Arthur C Clarke.
Åker: Linje 1.
Lyssna: Emanuel Blume finns på Spotify.
Mer info: facebook.com/emanuelmusik.

har han skippat.
– Bor man i stan som jag, då går
det bra ändå, säger han.
Hans tjej bor i Mariestad. Ofast är
det hon som reser till Göteborg, men

ett par gånger i månaden sätter
Emanuel sig på tåget. Funkar bra,
tycker han.
– Men jag kan vara lite tankspridd.
Så det har hänt att han hamnat på
tåg där inte Västtrafikkortet gäller.
Ibland har de varit sjysta ombord.
– Andra gånger har jag blivit
avslängd, säger han.
Hur mycket satsar du på musiken?
– I perioder blir det rätt mycket, jag
har gett ut ett par cd-skivor. Den senaste kom i våras, men sedan dess har
jag fått satsa mer på mitt vanliga jobb.
Aldrig funderat på att bli
underhållare på heltid?
– Nej, jag tror att det är bra att
hålla på med olika saker. Det ger
inspiration.
Thomas Drakenfors
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Tävla om presentkort

Kan du lista ut svaret på veckans bildgåta – skicka lösningen
i ett mejl till plingsvar@vasttrafik.se. Det går även bra att
skicka vykort till Plings bildgåta, Västtrafik, Box 405, 401 26
Göteborg. Senast onsdag måste vi ha ditt svar. Bland svaren
lottar vi ut tre presentkort värda 100 kronor. Rätt svar och
vinnarna publiceras nästa fredag.
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?

?

ling är Gamlestaden.
Västtrafik säger grattis
till följande vinnare: AnnaKarin Jeppson, MandelUråldrig kommers: Den som går på den lokala restaurangen,
Raffes, kanske inte tänker på det. Men här, på torget i stadsdelen blomsgatan 10, Göteborg,
Sven Canerén, Långåsvägen
vi söker, har folk haft affärer sedan göteborgarna hade horn på
23, Lindome, Staffan Lindhattarna och berusade sig med flugsvamp, minst. Till och med
tusen år tidigare enligt en del källor. Undrar om handbollsspelaren gren, Margretedalsvägen 17,
Härryda.
Magnus Wislander tänkte på det när han inledde sin idrottsPresentkorten skickas
karriär här? Annars är stadsdelen kanske mest känd för en naturpost.
per
katastrof, samma år som punk blev en kultur alla pratade om.
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Känner du igen dig?
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