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Therése gör karriär i både Sverige, USA och Mellanöstern.

Therése Neaimé står med
fötterna i tre världar
Singelaktuella Therése Neaimé
har arbetat som dansare,
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Dagens fråga
Runar Sögaard
är omåttligt
populär hos
kvinnorna. Vad
är det som
drar?
Hans
charmiga dialekt.
Att han varit
tillsammans med
Carola.
Hans
bländande
leende.
Hans sexiga
kropp.
Hans
pricksäkerhet
från sovrumfönstret.
Inget. Han
hypnotiserar
dem.
Se resultatet »
Åsas krönika

Paxa för
hängmattan i
sommar
Läs Åsa
Mattssons
krönika »
Dagens
shopping

fotomodell och skådespelerska.
Med ett eget skivbolag har hon
dessutom rönt stora framgångar
som sångerska i både Sverige,
USA och Mellanöstern. - Jag
funderar inte så mycket, säger
Therése Neaimé. Jag bara gör.
Intervju. »
Therése Neaimés meritlista är lika
omfattande som den är lång. Där trängs
prestigefyllda jobb som dansare i
Hollywood, världsturnéer med bland andra
Pandora och filminspelningar med Ben
Affleck. Som om inte det var nog kan
Therése Neaime dessutom titulera sig som
skivbolagsdirektör. När jag påpekar för
Therése hur spännande det låter med alla
hennes efarenheter skrattar hon bara högt
och säger blygsamt:
- Tycker du? Tack!
Vi möts över två islatte på ett kafé i
centrala Stockholm och det är en
karismatisk artist som ivrigt möter min
blick och eftertänksamt besvarar mina
frågor.
- Jag är en positiv och driven tjej som tror
att det mesta är möjligt bara man jobbar
hårt. Livet är för kort för att gå runt och
tveka, man måste satsa istället. Jag är
duktig på att få med mig människor på det
jag vill göra. Jag funderar inte så mycket,
jag bara fortsätter framåt!
Therése har bland turnerat världen runt
som dansare bakom Pandora, hon berättar
om fulla arenor och exalterade fans.
- Vi skulle ha en spelning i Japan och jag
och en annan dansare stod och gjorde oss i
ordning i ett badrum. Plötsligt kom ett
gäng unga tjejer in och började skrika "The
dancers! The dancers!". Det var helt
hysteriskt.
Det var också i Pandoras turnébuss som
Therése bestämde sig för att våga försöka
bli sångerska på allvar. Flytten gick till USA
och en skola i Kalifornien där hon bland
annat fick lära sig att skriva låtar.
- Det blev en enorm omställning, från en
stor lägenhet i centrala Stockholm till en
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liten etta i Hollywood. Så här i efterhand
tror jag att det är det bästa jag har gjort,
jag lärde mig oerhört mycket på skolan jag
gick på och också att bli mer öppen.

Somriga
armband »
Expertfrågan

"Måste jag
fylla i
blanketter åt
cheferna?"
Bildspel

Mode:
Underbara
under »
Boel Stjerna

"Har dildon
förstört mitt
sexliv?"
Annika Creutzer

Binda eller inte
binda räntorna?

Vad gjorde du i Hollywood förutom att
studera musik?
- Jag var dansare i programmet "Soul
Train", som är enormt populärt i USA. Jag
följde med en kompis på en audition där
flera hundra dansare deltog. Sen gick det
runt en producent på golvet och pekade på
dem som gick vidare, det kändes som att
stå utanför en krog på Stureplan, haha!
Han lade märke till mig och så fick jag bli
ordinarie dansare. Det var en kul
erfarenhet, man blev igenkänd på stan och
fick skriva autografer. I USA är det tydligen
en bra grej att ha på sin meritlista.

9 strandfavoriter!
Mode

Våren 2005 blev Therése låtar "The Color
of Love" och "The Future" två av de mest
spelade låtarna på radion, singeln "Not
Easy" hamnade på en åttonde placering på
Therése med en av sina hundar.
singellistan. I USA placerade sig "The
Future" högt upp på Billboardlistan.
- Mina sånger handlar alltid om riktiga
saker, sånt som har hänt mig i mitt liv. Jag Namn: Therése Neaimé
Bor: Stockholm och Los Angeles
skrev till exempel "Color of Love" för att
påminna mig själv om att jag kan klara
Familj: Pojkvän och de två
allt, bara jag försöker.
chihuahuerna Armani och Boss.
Akutell: Med nya singeln "How Could
Du har också medverkat i flera
I" och ett kommande album.
reklamfilmer och varit fotomodell.
Varför är musik roligast?
- För mig är musiken den ultimata
Fler artiklar
uttrycksformen, mina texter kommer
Zinat Pirsadeh : "Det
kommer från hjärtat och bakom varje låt
bor en Norrlandskille i
finns en historia. För mig handlar
mig"
modellande mer om yta, om någon tycker
att du är för smal, för ful, för tjock, för kort
eller för lång, vad kan man då göra åt det?
Det är klart att det finns för- och nackdelar
med musiken också men när jag gör något
som kommer från hjärtat kan jag ju också
stå för det på ett annat sätt.

Claes Borgström: "Jag
spelade både fotboll och
klippte klippdockor"

Du har också rönt stora framgångar i
Mellanöstern och varit på turnéer i
Libanon och Dubai, varit med i Elle
Orient och prytt omslaget på Arabian
Woman.
- Jag tror att det beror på att de tycker att

Sara Mohammad: "Jag
är trött på de mesiga
svenska feministerna!"
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Jan Jernbeck

"Hur får jag
bort ett
kärlnystan?"
Madeleine
Gauffin de
Fabris

"Jag orkar inte
dela torpet
med svärmor"
Lotta Snickare

jag är en av dem. Min pappa kommer från
Libanon och jag är född i Sverige men det
bryr de sig inte om, de är otroligt
passionerade med att framhäva att jag är
en av dem. De är stolta över att någon från
arabvärlden har lyckats, de spelar till
exempel hellre min musik än Madonnas
just på radion på grund av det.

Bokdebutanten Mathias
Björk: "Modellvärlden
är helt snedvriden"
Läs mer... »

Hur kommer det sig att du har en
karriär i Mellanöstern?
- Jag var på besök på min kusins bröllop
och frågade om det var någon som jag
kunde spela upp min musik för. På den
vägen är det. Det är en otroligt annorlunda
värld i Libanon, där ligger fokuseringen för
unga tjejer att bli gifta och skaffa barn. Jag tror att det är därför medierna vill visa
fram mig, att en ung arabisk-ättad kvinna kan lyckas och ta sig ut i världen för att
följa sina drömmar.
Du startade ett eget skivbolag 2005. Vad är det som driver dig?
- Jag tror att min styrka ligger i att jag inte funderar så mycket på hur det ska gå,
jag bara fortsätter framåt.. Flera påpekade att det är en så tuff konkurrens i
musikbranschen och visst är det så men vad har man att förlora på att försöka?
Varför ska man sitta och vänta på att någon ska tycka att man är ok och bra nog
för ett skivkontrakt? Jag ville inte sitta och vänta på att någon skulle signa mig så
jag tog saken i egna händer. Sen hade jag otroligt många duktiga människor
omkring mig som hjälpte mig, utan dem hade det självklart inte gått.
Vilket är ditt bästa tips om man vill förverkliga sin dröm?
- Att våga satsa och inte vänta på att andra ska förverkliga drömmen åt en.

"Måste jag
fylla i
blanketter åt
cheferna?"
Sanna
Johansson

Vad ska du göra i sommar?
- Skriva på albumet och ha konserter, bland annat i Visby. I höst väntar en turné i
Mellanöstern.
Till sist, du spelade in en tv-serie i USA där bland andra Ben Affleck var
med och skrev manus. Hur är han?
- Han var jättetrevlig och hängde mycket på inspelningsplatsen. Han frågade hur vi
mådde och kollade att allting gick bra.

TV

6 anledningar att
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deckare
Topplista flyg
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» Paris
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Tipsa en vän

Kommentera

Zinat Pirsadeh : "Det bor
en Norrlandskille i mig"
Intervju. Hon är iransk-svensk ståuppare, skådespelare
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författare och en av de vackraste kvinnor vi har i det här
landet. Måndag den 2 juli sommarpratar Zinat Pirsadeh i
radio, om revolution, flykt och kärlek, men också om sin
kärlek till Norrland. Och kanske får vi veta hur mycket makeup det gick åt när hon
först slängde burkan.

» Grekland fr. 1900:» Italien
fr. 2018:-

Läs mer »

Vem bestämmer
var skåpet ska stå?

Therése Neaimé står med
fötterna i tre världar

gör.

Intervju. Singelaktuella Therése Neaimé har arbetat som
dansare, fotomodell och skådespelerska. Med ett eget
skivbolag har hon dessutom rönt stora framgångar som
sångerska i både Sverige, USA och Mellanöstern. - Jag
funderar inte så mycket, säger Therése Neaimé. Jag bara

Kultur

Bröllop
Fixa ett underbart
bröllop till
budgetpris!
Intervju

Läs mer »

Claes Borgström: "Jag
spelade både fotboll och
klippte klippdockor"
Intervju. Det går en suck genom kvinnoleden. Den sista
augusti slutar Claes Borgström som JämO. För kärleks skull, och för att ha tid med
annat än att vara debattens frontman. Åsa Mattsson träffar Claes Borgström i ett
samtal om hur det gick med jämställdheten men också hur han själv blev som han
blev.

Sarah Dawn Finer:
"Det finns visst
systerskap i musikbranschen"
Grön modenotis

Läs mer »

Sarah Dawn Finer: "Det finns
visst systerskap i musikbranschen"

Sara Mohammad: "Jag är trött
på de mesiga svenska
feministerna!"

Sarah Dawn Finer blev
tack vare
Melodifestivalen känd
över en natt. Från att ha
körat bakom andra
artister i årtal står hon
nu för första gången på egna ben som
soloartist. För SalongK.se berättar hon
om flytten till New York,
prestationsångesten och hur viktigt
utseendet egentligen är i
musikbranschen.

Den 24 juni det årsdagen
av "hedersmordet" på
Pela Atroshi. Ni minns väl
Pela? Och Fadime? Åsa
Mattsson har träffat Sara
Mohammad, ordförande i
Riksföreningen Glöm aldrig Pela och
Fadime, och diskuterat om svenska
feminister är fega som inte ställer upp
bättre på dem som kämpar mot det här
våldet. Och dem som blir drabbade av
det.
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Camilla Norrback:
"Jag har en kärlek
till miljövänliga
tyger"
Intervju
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Läs mer... »

Läs mer... »

Bokdebutanten Mathias Björk:
"Modellvärlden är helt
snedvriden"

Bosson: "Man försvinner in i
varandra och ingenting annat
spelar någon roll"

I sin debutroman målar
Mathias Björk upp
modellvärlden som en
mörk och ensam plats,
full av egoistiska
människor, osunda ideal
och snedvridna
värderingar. Och Mathias om någon
borde veta, han har nämligen själv
arbetat som modell i New York.
SalongK.se har träffat honom.
Läs mer... »

Bosson hörs genom våra
radioapparater dagligen
och då pratar vi inte bara
om en enda radiostation.
Men vem är denne
hitmakare egentligen?
Vad är det egentligen
som inspirerar till så
starka texter och vill han
någon gång träffa den
som får alla drömmar att bli sanna?
Självklart berättar Bosson om allt det
för SalongK.se i samband med att nya
albumet "Future's Gone Tomorrow Life Is Here Today" släpps.
Läs mer... »
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Sara Mohammad:
"Jag är trött på de
mesiga svenska
feministerna!"
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