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• Lokala nyheter
10:47 Linköping
Linköpingspolis i Efterlyst

"Man kan inte jämka med vem man är"

10:09 Finspång
Skutenbron öppen
09:55 Norrköping
Ingen gripen för stöld
09:40 Norrköping
Inbrott på
Stadsmuseumets café
09:14 Norrköping
Därför är vägarna
grusigare än vanligt
08:16 Finspång
Krock stängde Skutenbron
01:11 Norrköping
Tjuvar greps efter GPS-jakt
20:15 Norrköping
Strömavbrott i city
20:04 Norrköping
Kolmårdsinterner får
tränarutbildning
16:46 Norrköping
Cyklist till sjukhus efter
sammanstötning

• Mest lästa
4Santos förstår publikens
burop

4Tjuvar greps efter GPS-jakt
4Strömavbrott i city
4IFK fick 1-1
4Inhopparen Anders Whass
gjorde inga missta

Annons
- Varje låt har utvecklats under lång tid. Det är nog
nödvändigt. Man kan inte jämka med vem man är, jag
kunde inte ha gjort det annorlunda, berättar Therése
Neaimé.

Utbildning i Hollywood, turnerande
i Kalifornien och dans i musikvideor på MTV. Det är hög tid för ett soloalbum
för Therése Neaimé.
- Jag har gjort ganska många saker, men har mycket mer att säga. Det var dags för
ett album, berättar hon när vi sitter på ett fik vid Mariatorget i Stockholm.
Therése Neaimé lämnade allt i Sverige för studier på Musicians Institute i Hollywood.
USA vände upp och ned på hela livet, det var oerhört nyttigt säger hon. Hon träffade
musiker från hela världen, vilket resulterade i turnerande runt Kalifornien med sitt
åttamanna-band.
- Livescenen i USA är fantastisk. Jag har inget USA-komplex, men jag gillar den
öppenhet och nyfikenhet som finns där.
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4Krock stängde Skutenbron
4Ingen gripen för stöld

Dansen betydde också väldigt mycket. Hon var med i ett par videor på MTV och
jobbade som bakgrundssångerska åt en rad artister.

4Därför är vägarna grusigare Tagit tid
än vanligt
Om USA har en bra livescen så ligger styrkan i Sverige på produktionen.
4Försvunne 17-åringen är i
Demonproducenten Jörgen Elofsson, som jobbat åt bland andra Celine Dion, Britney
Skåne
Spears, Kelly Clarkson och en drös andra, är co-writer på ett spår på hennes
4Cyklist till sjukhus efter
debutalbum Livin.
sammanstötning
- Vi har känt varandra sedan länge, det var naturligt att han var med.
Mathias Venge och Axel Bellinder står för det mesta av produktionen. Låtarna har
växt fram under flera år. En av texterna skrev hon redan 1999.
- Ja, varje låt har fått utvecklats under lång tid. Det är nog nödvändigt. Nu är
albumet verkligen jag och jag tror inte jag kunde ha gjort det annorlunda. Man kan
inte jämka med vem man är.

Eget bolag
Albumet ger hon ut på eget bolag, något som blir allt vanligare i dag. Fördelen är att
man får bestämma allt själv och har stort inflytande. Allt från musiken, omslag och
hemsida är hennes ansvar.
- Men det bästa med att vara egen är att jag inte behöver vänta på någon. Vill jag
göra något kan det ske direkt utan att det först ska gå genom en massa andra
människor. Med stora bolag riskerar man att hamna i någons hylla utan att det
händer något, hur bra det än är.
Videoproduktionen har hon däremot låtit andra ta hand om, att göra video är ganska
invecklat. Det gäller att hitta medarbetare hon litar på.
- Det är samma fotograf som gjorde Lalehs Live tomorrow, så det ska nog gå bra.
Soundet på hennes debutalbum är svårt att beskriva tycker hon. Singer-songwritersoul pop, kanske. En del med lite Mellanöstern-influenser.
- Ja, vissa toner därifrån hörs. Det sitter i hjärtat.
Hennes pappa har libanesiskt ursprung medan mamma är svenska. Det har påverkat
hennes sätt att arbeta, leva och se på saker.
- Mamma hade fötterna på jorden och var mer jordnära, medan pappa är mer av en
drömmare. Jag tror att blandningen är bra. Jag är ganska driven av mig, har aldrig
gått på a-kassa för att klara ekonomin.
Sedan kriget tog slut besöker hon Libanon vartannat år. Livet är annorlunda där mot
Sverige och USA. Hon har en gigantisk släkt, 20 människor vid middagarna är
standard.
- Men jag skulle inte kunna bosätta mig där, det är ingen ordning och reda, skrattar
hon.
Hennes musik går också ganska bra i dessa områden. Hon spelas flitigt i Dubai,
Libanon och Jordanien och har klättrat på listorna. En del av remixarna flörtar med
länderna genom att hon lägger in lite arabiska här och där.
- Vi snackar en del om att spela live i Dubai, får se vad som händer. Albumet är klart,
så det är slutet på den resan. Nu börjar nästa.
Calle Slättengren
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Therése mamma är svenska medan hennes pappa har
libanesiskt ursprung.
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• Nöje
4 Virtua Fighter 5 exklusivt till PS3

4 Far Cry Instincts Predator

4 TopSpin 2

4 Spellforce 2 : Shadow Wars
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