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Malou Berg 
Malou  
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AmaOna   
Jag har tidigare fallit platt för Malous 
världsmusik och efter nya albumet 
förblir jag liggande, lyssnande och 
leende. Det är lite mer tempo i den här produktionen än i 
kördominerade och ganska suggestiva Omine, men 
tonvikten ligger vid själ, känsla och rofylldhet. Världsmusik 
har man kallat Malous musik. Okej, om man nu 
nödvändigtvis måste placera in den i något fack. 
   AmaOna är det tredje albumet i The Pleiadian Suite och 
det jag förvånas över är att Malou lyckats vara så 
konsekvent i sitt musicerande under så lång period. Det har 
under resans gång aldrig känts som något experiment, 
utan en färdig musikidé från start till mål. Hennes eget 
sångspråk, Plejadiska, blandar hon den här gången med 
Susanne Wigforss engelska texter och tar behagligt stöd i 
flera sköna körarrangemang. 
   Det är musik att älska och hämta kraft ur. Musik att må 
bra till. En pärlande rännil genom den täta pop- och 
rockdunkande vardagen. 

Per-Roger Carlsson
060-197289

perroger.carlsson@st.nu 
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Stjärnornas sista film 

McCartney prisad 
legend 

 

Britney på 
Madonnas scen 

Veckans Film - Burn 
after reading. 
Premiär 5/11 

The Ark-klippen du 
inte fick se 

 

Bildspel: Gatufesten, 
The Ark 

Bildspel: Gatufesten, 
fredag 

Senaste nytt
16:02 STOCKHOLM (TT Spektra) 
Kidman spelar transsexuell dansk  
15:34 STOCKHOLM (TT Spektra) 
Van Morrison släpper 40-årig skiva  
15:24 STOCKHOLM (TT Spektra) 
"Gomorra" kan göra storslam  
14:12 STOCKHOLM (TT Spektra) 
Slarvig - inte ondskefull  
12:57 STOCKHOLM (TT Spektra) 
"Thriller" som Broadwaymusikal?  
12:37 STOCKHOLM (TT Spektra) 
"Midnattsbarnen" blir film  
Festivalbloggen
 
Nöje 
 
Dagens rubriker  
Gårdagens rubriker  
Veckans rubriker  
Månadens rubriker  
Recensioner: 
Musik | Konsert | Film | Video 
Spel | Bok  
Nöjesredaktör: 
Jan Hallman 
060-197170 
jan.hallman@st.nu 

Nyheter
 
Vit tiger bet skötare 
Tigerns lek med skötaren slutade med flera kraftiga 
bett. 
I femton minuter blev den skadade mannen kvar i 
tigerhägnet i Junsele djurpark innan ägaren kom till 
hans undsättning. 
Läs mer  
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YouTube på svenska
Skaffa ditt eget konto & ladda upp dina videoklipp på 
nya YouTube.  
www.se.youtube.com

Större bröst utan ingrepp
Naturligt större bröst utan kirurgi Beprövad formel med 
goda resultat.  
www.BreastFast.se

Intern Tidning
Vi skapar intressanta tidningar som blir lästa. Besök 
Redaktörerna!  
www.redaktorerna.se

[16:02] Kidman spelar transsexuell dansk  
[15:34] Van Morrison släpper 40-årig skiva  
[15:24] "Gomorra" kan göra storslam  
[14:12] Slarvig - inte ondskefull  
[12:57] "Thriller" som Broadwaymusikal?  
[12:37] "Midnattsbarnen" blir film  
[03:00] Pain  
[03:00] Sugababes  
[03:00] Pernilla Andersson  
[03:00] Kid Down  
[03:00] Andreas Johnson  
[03:00] Atomen på operan  
[03:00] JaR  
[03:00] Sulo  
[03:00] The Spinto Band  
[03:00] Pink  
[03:00] Nils Landgren  
[03:00] Smooth Reunion  
[03:00] Sonic Order of Happiness  
[03:00] Buford Pope  
[03:00] John Legend  
[03:00] Q-Tip ÄR hiphopkvalité  
[03:00] Neil Halstead till Pipelines jubileum  
[03:00] Neil Halstead till Pipelines jubileum  
[03:00] Grebenö är Bäst före?!  
[03:00] Nordanstigsbocken på Iggesundsrevyn
[03:00] Harmlös julfilm för de minsta  
[03:00] Selmas födelsedag firas i hela landet
[03:00] Bond-regissören gör ny film  
[03:00] Springsteen släpper skiva i januari  

 

 

Många frågor om låssäkerhet hos 
handlare 
Det har tagit sekunder för helt oprofessionella tjuvar 
att bryta sig in. 
Nu är många låsägare oroliga, och hör av sig till 
återförsäljare i Sundsvall. 
Läs mer  

Skattemedel 
finansierade spritfester 
på dagis 
Föräldrar använde 
föräldrakooperativets Ica-kort för att 
kompensera sig för dagisavgiften. 
Och när medlemmarna krävde att det 
skulle köpas sprit till en föräldrafest 
avgick delar av styrelsen. 
Läs mer 

Sport
 

 

 
Billigast sista minuten: 
Hitta fler erbjudanden här >>  
 

 

Berntsson åker hem till 
Malmö för att vinna 
Meningen sägs på härligt skorrande 
skånska. 
– Det är en väldigt speciell match och 
jag vill verkligen inte bli utslagen av 
min fosterklubb. 
Billy Berntsson har talat. 
Läs mer 

Importerna på plats – men 
Dragons föll ändå 
Efter två raka förluster och en halvdan 
säsongsinledning gjorde importerna entré. 
Det hjälpte föga. 
Läs mer 

Juniorkronorna besegrade 
Tjeckien 
 
Läs mer
ST Resor
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Sundsvalls Tidning 
Trädgårdsgatan 27-29 
851 72 SUNDSVALL 
Växel: 060-197000 
Tipsa oss om nyheter | Kontaktinfo
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