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Äldst. Gitarristen Maria Schön är 56 år och äldst i Punkt Stjärna.

Punkt Stjärna. Från vänster Malin Elisson, Erika Segerström och Maria Schön,
spelar garagerock men också jazzigare toner. Robin Galmin är också med i bandet,
men ej med på bild.

Popkollo Vuxen
● Vänder sig till vuxna. Kollot kan vara
allt från en helg upp till en vecka, och
det finns både med och utan övernattning. Under sammankomsten får du
lära dig grunderna på minst ett instrument, skriva låtar, bilda band och repa,
ha workshops med inspiratörer från
musikbranschen och slutligen stå på
scen vid en avslutningskonsert. Du behöver inte ha spelat tidigare.
● Nästa år fyller Popkollo 15 år. Det
kommer att firas med bland annat en
festival i Stockholm den 17 februari
2018.
● Mer information: www.popkollo.se
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Promenad. Kvällens repetition är slut.
Maria Schön promenerar hem.

starta rockband
– Jag jobbar på en myndighet där
man ofta går runt i kostym, och det tog
lite tid innan jag kunde säga på jobbet
att jag spelade i band på fritiden. Jag
vande mig efter ett tag, men det var lite
”bit för bit”, säger Malin och ler.

Det märks hur kul de har ihop. De pra-

tar, skrattar och fyller i varandras meningar om vartannat.
– Jag har spelat i andra band och det
var ofta någon som vabbade, eller så var
man bortrest. Men i vårt band har vi regeln att man enbart är borta om man
själv begravs, eller är på tjänsteresa. Och
vi säger alltid ja till allas förslag. Typ om
man säger: ”Ska vi testa den här låten?”
då säger vi alltid ja.
Maria nämner med stolthet hur hon
och flera andra varit med och startat
upp Kärrboda musikfestival utanför

Nyköping, dit även en hel del kända
band numera kommer. Hon betonar
hur enkelt det är att börja spela ett instrument, ta ett par ackord, och utifrån
det kan man skapa en hel låt genom att
improvisera.
Trummisen Robin är hälften så gammal som två av bandmedlemmarna.
Han kom med genom att han och Maria jobbade på samma arbetsplats. Robin har spelat i fem olika band med skilda stilar, men det här är det roligaste.
– I Punkt Stjärna är det så fritt, ibland
spelar vi jazzigt, ibland lite hårdare,
säger Robin och fortsätter:
– Malin och Erika fyller i genom att berätta att de frågar varandra hur dagsformen är, och så spelar de ofta utifrån hur
de känner sig för dagen.
Nu är det slutsnackat för kvällen. Dags
att lira. Robin slår sig ned vid trummor-

na och Malin tar upp basen och Erika
sätter sig vid keyboarden. Maria plockar upp elgitarren.

De kör låtarna ”Whales don’t cry”,
”Trump”, ”A little song in self-perfection” och ytterligare ett par låtar. Det
låter som garagerock, lite punkigt. De
alternerar vem som sjunger, men oftast sjunger den som har skrivit låten.
Det känns enkelt, befriande och energin i gruppen är fylld av humor, värme
och glädje.
– Ibland kan man tycka att det mänskliga samtalet är överskattat. Genom vår
musik kommunicerar vi med varandra
utan ord. När vi är ledsna talar vi med
varandra genom toner. Man blir verkligen en gladare människa av att spela i
band, säger Malin. (TT)
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