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08-09-24
Vaken för en Oscar?
Maria Larssons Eviga Ögonblick sammanfattade i dryga två timmars storfilm av Jan Troell.

Intervju och Galapremiär

Utvald att representera Sverige till Oscarsnomineringen, regisserad av Jan Troell, med Mikael Persbrandt och
Maria Heiskanen i huvudrollerna tillsammans med Bond-aktuelle Jesper Christensen (Mr White i nya Bondfilmen
"Quantum of Solace"), är förväntningarna ytterst höga.
Frontface var med och intervjuade huvudpersonerna på Anglais Hotel,
samt vid Galapremiären på biograf SAGA.
Klicka på bilden ovan och häng med oss till bägge evenemangen.

08-09-24
Svensk sångfågel i exotiskt fjäderskrud
Malou Berg med nytt CD-album. World music att

Malou Berg

änk dig en smoothie / cocktail gjord på e del Sally Oldfield, en del Sarah MacLachlan, en skvätt Enya, lite
röstpulver från Mary Hopkin och en liten nypa folkmusik, allt serverat i ett snyggt glas med alla de rätta
tillbehören.
Då får du Malou Bergs nya album AmaOna, fyllt av ”World Music” om man nu skall peta in det i en genre.
Texterna – både Malous egna på ”plejadiska” och SusanneWigforss vackra lyriska engelska texter –
är fyllda av styrka och energi. ”AmaOna”, den tredje och avslutande delen i ”The Pleiadian Suite”,
släpptes i måndags, den 22 september. Inspirationen och det bärande elementet på skivan är Vatten.
AmaOna uttrycker rörelse och livsglädje. ”The Pleiadian Suite” sjunger långsamhetens lov – ”slow songs”. Malou
Berg har hitintills släppt den harmonifyllda singeln ”Song Song” samt den uppmärksammade sången ”Echo” med
sina glada och livliga körarrangemang, från det nya albumet. ”Echo” ingår i upplevelsecentret Universeums Dig
It-utställning där den uppmärksammats av både barn och vuxna.
Plattan är vackert välproducerad, genomtänkt och har tydliga musikaliska kvaliteter utöver vad som kanske
uppfattas vid första lyssningen.
Kanske känns det lite svenskt ”lagom” ibland, där man skulle vilja att Malou släppte loss sin röstkraft lite mer
otyglat (den finns ju där, det både hörs och känns).
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Det är fyra spår som står ut och som tillsammans skulle kunna fungera suveränt på en koncept-EP,
om det skulle bli altuellt:
1. Mano Kie
5. Wondrous life
6. Selam Selamo
12. Promise in the Air
Ge dessa spår ett par lyssningar extra och du kommer att finna en dimension som man sällan finner i svensk
musik.
Har du en vattenskyddad MP3-spelare, så är det detta som skall gunga dig fram på gummimadrassen i vågorna
utanför sandstranden.
Fakta om Malou Berg: Från rockmusik i tjejbandet NQB till gränsöverskridande världsmusik
Malou Berg har alltid gått sin egen väg musikaliskt. Sångpedagoger har försökt forma hennes röst till en
operaröst men hennes eget mål var att få en röst som skulle bära hela vägen fram. Det har tagit henne många år
att utveckla rösten och hon upptäckte tidigt att frisången – där man bara låter rösten komma och inte följer noter
eller text – var ett viktigt redskap i utvecklingen.
Malou visste redan som tonåring att sången var hennes livs passion, men från sent 60-tal fram till idag har hon
hunnit med en varierande musikalisk resa. Malou har bland annat spelat bas i tjejrockbandet NQB på 70-talet;
medverkat i flertalet publik- och kritikerrosade kabaréer; uppträtt i duon Greta & Malou som medverkade i
Schlagerfestivalen med Malous ”Åh,vilken sång” 1977; och skrivit musik till kabaréer, filmer, radio- och TV-serier.
I början av 80-talet blev hon intresserad av gospel och inledde ett nära samarbete med textförfattaren Susanne
Wigforss som hon fortfarande arbetar med. Malou och Susanne har skrivit en rad populära och prisbelönta
gospelsånger, och de fick tre år i rad utmärkelser i Billboard Song Contest. I slutet av 80-talet ledde Malous
musikaliska experimenterande och lusta att spränga gränser till att hon påbörjade något som till slut blev det
kritiker- och publikrosade verket ”Den inre vägen”, ett sakralt musikstycke för tre solister, kör och stråkkvartett.
Verket spelades in och ett album släpptes 1994. Malou har också framfört det i konsertform ett flertal gånger.

08-09-24
Bäva månde Stureplan...eller?
Dörrvakts-Fadde släpper boken om "sanningen"

foto:© Tiborfoto.com

TÄr DU med i boken?

har du läst frontface länge, minns du säkert den djuplodande intervjun vi gjorde med Fadde Darwich
på den tid det begav sig. Har du missat den, finns den HÄR.
Nu är boken om "bakom-kulisserna-spelet" runt Stureplan släppt och Fadde lovar att det är hela sanningen,
Vi är otroligt nyfikna på att få läsa om det ligger i linje med vår egen uppfattning och hoppas innerligen
att den gode Fadde inte tagit sig vatten över huvudet, det finns många filurer i branschen som inte är
att leka med om man retar upp dem.

08-09-17
Nu blev du sugen, va?
Världens största Plasma-skärm visas upp av Panasonic

Något för din lilla 1:a på 35 kvadrat...?

Är du inte nöjd med din nuvarande platt-TV?
Känns den för liten?
Vi har hittat lösningen: Efter att besökt Panasonics proffs team på deras utställning i Infra City,
finns det ingen återvändo. Vi är sålda...dyrt.
Den här skönheten är inte bara världens största Plasma utan har en bildkvalitet som vi inte
sett maken till. Vi fick en informativ stund med Håkan Liljebjörk,
Project developement and Support Manager hos Panasonic.
Han berättade att de dels själva tillverkar sina paneler och har lagt stor möda vid att endast
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använda de allra bästa elektronikkomponenterna som går att uppbringa för ändamålet.
Därför, säger Håkan, har Panasonics platta TV i olika modeller placerat sig i det översta toppskiktet
av marknadsutbudet.
Förutom att den är lite svår att placera in på redaktionen,
tar vi gärna emot ett testexemplar. Vi lovar att testa den hårt och lääääänge.
Vikten är lätta 250 kg, så inbrottstjuvarna får nog kämpa länge och väl.
Priset? Tja, titta om du har en sisådär 750.000:- i plånboken. Då är det bara att slå till.

Rubrik: "Walking down Memory Lane ". Klicka på bilden ovan.

08-09-15
Kärleksbåten gled fram i sexig 70-tals takt
En våg-ad satsning blev till en gungande succé

foto Frontface.se, Nikon D300

Mottagningskommittén med Blossom Tainton i spetsen tog emot redan från start. Med två sädana charmtrollsom Fredrik och Peter i båset,
blir det "knökfullt" på dansgolvet. Peter Swartling övergick sedan till att köra pokerskola för alla ess...

faktiskt lite Studio 54-känsla över dansgolvet. Raggningfaktorn var hög och, tro´t eller ej, folk PRATADE med varandra i berregionen,
det är man inte direkt bortskämd med när det gäller Stockholmsbaserade nöjesetablisemang. Danne Machmar visadee vägen.
Text

René Hedemyr polerade skivtallrikarna med sköna toner. Peter Sipen med vapendragare. Jocke Langer gav allt...och lite till.

Så var det äntligen dags för den efterlängtade Loveboat-kryssningen med Tallink Siljas nya "Galaxy".
Inte mindre än 17 "äkta" 70- och 80-tals Discjockeys maserade in alla de oförglömliga (och bortglömda) hitsen
från den gyllene discoperioden.
Dessutom fick vi höra de riktigt grymma klubbhitsen som var så svåra att få tag på.
Frontface discomatroser har förevigat tillställningen och ett riktigt maffigt bildreportage
kommer i nästa nummer, den 2 november. Finns DU med på någon bild då?
Det finns bara ett bra sätt att få reda på det. Se till att vi har din e-postadress, så ramlar nästa nummer ned
automatiskt i den e-brevlåda.
Yaw-sa Yaw-as...
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Tack till alla sköna DJs:
- Fredrik Lilienberg
(Village & Café Opera)
- René Hedemyr
(Tramps & Garage)
- Jocke Langer
(88: an)
- Anders Müller
(Phonograph, Chic & Evergreens)
- Peter Svensson
(Tramps & Garage)
- Per Sandström
(1984)
- Rodney Öhman
(Melody)
- Robert Öhman
(Backstage & Melody)
- Peter Swartling
(88: an & East)
- Svenne Everfeldt
(Phonograph, Alexandra & Hard Rock Café)
- Lars Snurre Wimmer
(Alexandra)
- Serge Silveira
(Evergreens & Alexandra)
- Matts Lissjanis
(Huset & Berns)
- Micke Schneiter
(Evergreens & Night Rock)

08-09-15
Buda gärna över lite fler, tack...
Halvorna som gör ekologiskt helhetsintryck i fullkornsvärlden

fibröst och gott

Efter en hård arbetshelg med mycket plåtande ombord Tallink Silja Galaxy och Loveboat-kryssningen.
var det daga att se verkligheten i vitögat igen måndag morgon.
Då mathållningen på sådana kryssningar inte alltid sköts exemplariskt på grund av tidsbrist (så klart),
blev redaktionen glatt överrasked av ett cykelbud som kastade in en påse med pressinformation och
fullkornsbröd lagom till frukost.
Ekologiskt bröd är nu nästa stora satsning.
Fazer Bageri är en av brödproducenterna som har uppmärksammat konsumenternas ökade efterfrågan på
ekologiska varor. Bara under 2007 ökade försäljningen av KRAV-märkta produkter med 13 procent.1
– Vi vill möta efterfrågan på ekologiska produkter, därför lanseras Fazers Skepparhalvor, som funnits på
marknaden sedan hösten 1984, även som ett KRAV-märkt bröd. Vi arbetar löpande med att utöka vårt
ekologiska sortiment och ett steg i den riktningen togs redan år 2000 då Fazers bageri i Lidköping anpassades
för att kunna baka KRAV-märkta bröd, säger Annika Westby, marknadschef på Fazer Bageri.
Vi nickar, mumsar vidare och känner hur krafterna sakta återvänder.

08-09-11
Puffra med "runt-hörnet-garanti" teknisk höjdpunkt
WANTED, dead or...dead
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KLICKA PÅ BILDEN OVAN FÖR ATT HÄNGA MED PÅ GALAPREMIÄREN.

Som ett skinande blankt dataspel i luddigt höstmörker...
Dags för premiär för en fullmatad (både gällande action och plutläppar) film med Morgan Freeman och Angelina
Jolie.
Morgan Freeman borgar för den lilla trovärdighet som filmen uppenbarar mellan den digitala verklighetsflykt som
till 95% fyller filmen.
Detta är en rulle, som precis som senaste "Rambo", hjälper till att tuta i alla ungdomar att människan tål i stort
sett hur mycket stryk och skador som helst utan att dö.
Tekniskt sett är filmen mycket välgjord och gillar man sönderskjutna kroppar, så är det en höjdare.
Vi kunde inte låta bli att imponeras av ett "designervapen", som kan skjuta runt hörn...
Dessutom tränas det på att (i ett baseball-influerat USA) kunna skjuta "curve-bullets", alltså att
skruva kulan runt något som står ivägen för själva målet. VERY screwed...
Man får under hela filmen en ständig känsla av att det lika mycket är det kommande (?) datorspelet är minst lika
viktigt som själva filmen och att hela manuset är upplagt för att passa spelbranschen, som ju omsätter helt
otroliga siffror varje år.
Under galapremiären var det flera besökare som lämnade salongen innan filmen slutade.
Om du skall se "Wanted", bör du sitta kvar ända till slutet, annars missar du hela poängen.

Vårt betyg:

FF-

Arrangemang: Johan Petré

Klicka på bilden eller HÄR för bildkollage.

08-09-09
(Har Oasen vilat upp sig?
Oasis med bröderna Gallagher rör på sig igen.

Tallink

Oasis nya singel - ‘The Shock Of The Lightning’ släpps 1 oktober
‘Dig Out Your Soul’ nytt album kommer strax därefter, 8 oktober
Oasis återvänder med en ny singel och sitt sjunde studioalbum. Singeln ‘The Shock Of The Lightning’ släpps den
1 oktober och albumet ‘Dig Out Your Soul’ släpps en vecka senare. Det är första nya musiken från Oasis sedan
förra årets ‘Lord Don’t Slow Me Down’, hämtad från turnéfilmen med samma namn.
‘Dig Out Your Soul’ är producerad av Dave Sardy, som också producerade bandets album ‘Don’t Believe The
Truth’ utgivet 2005. Albumet är inspelat i Abbey Road Studios och mixat i Los Angeles.
‘Dig Out Your Soul’ är första albumet som släpps på bandets eget bolag Big Brother världen över. Big Brother
representeras av Bonnier Amigo Music Group i Sverige samt övriga Norden.
Big Brother meddelar:
"The B side to the single is the sought after Chemical Brothers remix of ‘FallingDown’, another song from ‘Dig
Out Your Soul’. The Chemical Brothers remix is a psychedelic, acid-tinged take of the track which has been
climbing club and radio charts after Big Brother sent it to a handful of DJ’s around the world. "

Rubrik: "Ondskans Ögon". Klicka på bilden ovan.

08-09-08
Så många bubblor, så lite tid...
Tallink Siljas nya flaggskepp "Galaxy" invigs med VIP-kryssning
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Thomas Järvheden blandade konferencierskapet med Stand Up Comedy och även Galaxys kapten, Stefan Scheja, visade sig ha en
komisk ådra. Sångerskan Ellinor "Hellinor" Asp var inbjuden av Frontface och med i redaktionshytten. Hon hoppade spontant in med trubadurerna
både redan i terminalen och även senare ombord och visade var sångskåpet skulle stå. "Hellinor Rules..."

Den fräscha salongen "Starlight Palace" var välfylld med VIP-gäster fr¨n Eallink Silja-koncernen och Rångedalarna bjöd på fullt ös.

IUnder lördagskvällen avgick Tallink Siljas nya nöjesfartyg "Galaxy" på sin officiella invigningskryssning.
Ett fullspäckat showprogram väntade de utvalda VIP-gästerna när de kom ombord.
Från avgångstiden ända fram till klockan 06 på morgonen, fanns inga döda punkter för den som hade ork.
Frontface egen testpanel "Girls just wanna have fun" testade partyfaktorn ombord:
Hur det hela avlöpte, får du se i nästa nummer av Frontface, den 2 november.
Nu laddar vi om till "LOVEBOAT" nästa lördag.
Åker du med?

08-09-07
Med putsade fjädrar
Make Up Store slår till med ny grym visning "Whisper"

foto© frontface.se, Nikon D300

Nathalie tar ett snack med Make Up Stores ägare Mika Liias. Kishti Tomita med väninna, Dominika Peczynski. i snygg blåsa:
Visningens "First Lady" var ingen annan än Hawa Ahmed, med för dagen långa välslipade hörntänder
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Även killarna var "Gothic"

En spöklikt vacker afton i skräcken tecken, ja det var vad som väntade när Make Up Store hade sin senaste
säsongsvisning, kallad "Whisper".
Som vanligt ytterst välregisserat och med fingertoppskänsla.
Frontface kommer att visa ett antal Gothiska ansikten i likasinnade outfits i nästa nummer.
Här ovan får du en liten försmak.

08-09-07
Mode mitt i planeten
Nyöppnatd fräsch butik för alla klädsugna killar i Stockholm

foto:© frontface.se, Nikon D300

Måns Zelmerlöw hittade ett par snygga skor under invigningskvällen. Butiksägaren
Johan Schulz till höger, med personal shopper Paul Anthony i mitten och en av Jupiters välutbildade expediter till vänster.

Med dunder och brak invigdes Jupter herrmodebutik på Norrlandsgatan 21 i centrala Stockholm.
Snyggt, fräscht och med en sådan bredd att de flesta killar som vill vara välekiperade hittar något som kittlar
shoppingnerven, med märken som Tiger, Alessandrini, Ijin, Hope, Members Only, Junk de Lux m.fl
Trängseln var stor, både inne i butiken och i Champagnetältet utanför, där Niclas Rahm och butiksägaren Johan
Schulz tog emot. Dress 4 sucsess!

98-09-05
Vem hade fjärrkontrollen?
PSSST...va´re fest igår? Jo, TV 4 hade sitt årliga "samkväm" på Cirkus.

"Pappi Raul" poserar, Malou von Siewers,

foto:© Tiborfoto.com

Linda Isacsson, Tilde de Paula, Agnetha Sjödin

Utredning om inredning? Bert Karlsson och Robert Aschberg har koll på Lulu Carter och Martin Timell. Peter Zettman är produktiv.
Text

http://www.frontface.se/news.htm

2008-09-28

Frontface Magazine - monthly_news_template

Laila Bagge visade sin sexiga sida,

Rickard Sjöberg också...

Sida 8 av 9

Cecilia Ehrling – Martin Lidberg – Eva Rusz i skymninggsljus

Varje år vid den här tiden, skakas Djurgården av klingande glas och höga skratt.
Det är TV 4 som partajar loss uppe på Cirkus. Så även i år.
Den slitna klyschan "alla var där" , stämde även här.
Nu har vi bara en följdfråga:
- Hur mår ni idag då???

04

-Bara en förvarning... Här kommer det snart att dyka upp små inlägg bakom denna rubrik,
ämnen som vi känner att de inte kan vänta utan måste få lämna våra hjäror (eller liknande strukturer) redan NU.
c

08-09-04
(We are) Sailing, Rock the boat och andra hits med flyt.
Häng på och dansa till tidlösa disco-hits med 16 klassiska DJ´s på "Loveboat Cruise"

Tallink Siljas nya flaggskepp Galaxy kommer att gunga häftigt (bildlikt talat) om drygt en vecka.

Klicka på båten ovan, så gör du dig själv och dina närmaste vänner en tjänst.
På så sätt kan ni alla boka in er på årets mest disco & dansvänliga kryssning.
Inte mindre än 16 välkända DJ´s från det galna & glada 70- och 80-talen kommer att spela ALLA
de låtar du bara inte kan glömma (även om du försöker...).
DJ´s som René Hedemyr, Jocke Langer, "Snurre", bröderna Öhman,
Peter Swartling (nu kan du bedöma honom) samt 10 till i samma klass
håller stånd på 3 dansgolv från ombordstigning, via däckdisco, tre olika klubbgolv och ända in på "Svartklubben"
som inte stänger förrän Marja-Lisa släppt ut korna igen.
Sedan tar det vid igen kl 13 dagen efter med både brunchdisco och andra aktiviteter.
Bland annat håller Blossom Tainton träningsseminarium (stöööön...), Swartlings Hangover-poker m.m.
Boka NU, i morgon kan det bara vara senare.

foto© frontface.se, Nikon D300
08-09-02
Colorantes art-ificiado, dolda talanger exponerades.
Årets tatueringsmässa, Ink Bash, en färgsprakande succé utan blyga deltagare.

Om du sett de tre tidigare årens reportage från Ink Bash, märker du lätt att tävlingsbidragen INTE blivit mindre eller diskretare...
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Det vinnande bidraget i "Best in Sho"--kategorin. Vinnaren, Juan Puente från Californien, USA, fick motta fina priser, bl.a annat en Salli-stol,
som skall rädda hans rygg under en förhoppningsvis lång och framgångsrik karriär. Vår egen Nathalie lämnade över stolen till den lycklige
vinnaren, som fick börja planera om sin packning inför hemresan.

I helgen avlöpte den årliga tatueringsmässan "Ink Bash" som vanligt på Munchenbryggeriet i Stockholm.
Arrangemanget flöt smidigt och tempofyllt, mycket tack vare humorfyllda scenpresentationer från Elisabeth,
sedvanlig konferencier.
Ett utförligt bildreportage följer i nästa nummer av Frontface.
Vill du se tidigare års Ink Bash, hittar du dem här:
2007
2006
2005

NY N
foto:© frontface.se, Nikon D300
Årets grymmaste spontan-gig
08-09-01
Christos Masters Golftävling avslutades med en suverän musikfest och 100% party

Peter Stormare och Ryan Roxie från Happy Pill. Martin Björk med sin nya Gay-låt. Bingo_rickard Olsson vann fina priser. Stefan Sauk ler.

En lång dag som började redan klockan 07 ute på Vidbynäs Golfklubb i Nykvarn, avslutades med ett fantastiskt
party på nattklubben Ambassadeur långt efter midnatt. En riktig Hole-In-One-träff.
Det var den årliga golftävlingen Christos Masters som hade prisutdelning och grymma artistuppträdanden
inför en för kvällen mycket glad och lekfull publik.
Så mycket finns att visa och berätta om dygnet ifråga, att Frontface i nästa nummer kommer att upplåta
flera helsidor åt både bilder och text om bland annat det behjärtansvärda välgörenhetskoncept
som ligger bakom.
Både festarrangören Christos Neo och bland andra skådespelaren Stefan Sauk har viktiga roller
i upplägg och genomförande och skall bägge få komma till tals.
Tills dess får vi spä på läsarnas nyfikenhet med provsmaken ovan. Värt att vänta på.

yhet
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