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Rosita populärast på
bolaget – för snattare
THERÉSE NEAIMÉ.

Det plockas lite för mycket från det nya självplockssystemet på
Folkungagatan. Sedan årsskiftet har 40 fall av snatteri polisanmälts.
Men det är inte dyrgriparna som hamnar i rockﬁckan – mest eftertraktat
är det billiga starkvinet Rosita.

Södermalmsbon Therése
Neaimé vill bli stor i Sverige, med sitt album ”Livin’”
som släpptes i veckan.
Hon är redan stor i Libanon.
SID 36

Söder får en
egen närakut
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Big in Beirut –
liten på Söder

– De har ju en speciell dryckeskultur på Södermalm, säger Christer Sjöstrand, biträdande säkerhetschef på Systembolaget.
Södermalmsnytts jämförelse visar att problemen är de motsatta på
Östermalm. Där snattas champagne och whisky.
SIDAN 4

Den 1 juni öppnas Södermalms nya närakut. Den
ska avlasta Södersjukhusets akutmottagning och
ﬁnnas tillgänglig när din
vårdcentral inte kan ta
emot dig.
SIDAN 6

Toplessförbud
på Patricia
För vilt. För sexigt. För dålig ordning. Efter tillståndsenhetens besök på
Patricia var kravet för fortsatt serveringstillstånd att
gästerna behåller tröjan
på.
SIDAN 8
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Borta bra men hemma bäst?
Allt ﬂer innerstadsmammor föder hemma. Stockholmsmammorna är ensamma i landet om att få sina hemförlossningar ﬁnansierade av landstinget. Tina Vincent har nyss fött sitt andra barn hemma. Första gången tittade hon på Star Trek mellan värkarna.
Den här gången tog förlossningen bara en och en halv timme.
– Min man rullade undan den nya mattan i vardagsrummet när det började närma sig, berättar hon.
Sidan 5
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DEBUT. Therése Neaimé har slitit hårt för sin första skiva som kombinerar amerikansk singer-songwriter-tradition med Sade-soul.
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Nu riktas allt ljus mot Therése
Veteran i musikbranschen, men debutant
som soloartist. Södermalmsbon Therése
Neaimé har gått den
långa vägen från körsångare och dansare till
frontﬁgur.

Genom en anspråkslös dörr
på Södermannagatan kommer man ner i ett parkeringsgarage. Till höger står en annan dörr på glänt.Har vi kommit rätt? Är det verkligen här
som Therése Neaimés musikvideo till singeln ”Keep it up”
spelas in? Vi kliver in och hamnar på en brunblommig heltäckningsmatta. Förstärkare,
filmremsor och pizzakartonger ligger spridda över lokalen. Regissör Anders Rune
ger skivdebuterande Therése
Neaimé en paus medan han
och filmteamet förbereder sig
för nästa tagning.
Bakom Theréses skiva ”Livin’” ligger flera års slit. Hälften av låtarna skrev hon när
hon bodde i USA för några år
sedan. Då utbildade hon sig

Hennes dröm har gått i uppfyllelse med skivan ”Livin”
samtidigt som hon turnerade
med sitt band. För ett år sedan
fick en av hennes låtar ”Color
of love” genomslag på svensk
radio. Då kände hon att det
var rätt läge för en skiva. När
den hamnar i butikerna om
några dagar, har en dröm gått
i uppfyllelse för Therése.
– Jag har jobbat som dansare och bakgrundssångare sedan jag var 19 år. 1999 bestämde jag mig för att jag vil-

le mer. Sedan dess har min
dröm varit att göra en skiva
med egna texter. Det handlar inte så mycket om uppmärksamheten som att ge uttryck för mina egna känslor.
Tuff bransch

När hon bestämde sig för att
satsa visste hon mycket väl vad
hon gav sig in på. Branschen
är tuff, men det är Therése
också.

– Min styrka är att jag inte
funderar så mycket över hur
svårt det är. Jag gör min grej
och jag vet att det är det här
jag ska göra. Det känns liksom
förutbestämt, säger hon med
någon sorts självsäker ödmjukhet.
Therése har släppt tre singlar som alla har spelats mycket på radio i Sverige, men också i Libanon där hon har sina
rötter.

– Min pappa kommer från
Libanon. Jag var där i somras för att försöka få ut min
musik. De gillade vad de hörde och min första singel har
spelats mycket där och även
i Dubai och i Jordanien.
Släpps i Mellanöstern

I maj släpps hennes skiva i
Mellanöstern.
– Min bakgrund blir en fördel där. Jag blir ett bevis på att

en libanesisk kvinna kan lyckas med sin grej. Så har det inte
alltid varit.
Trots över 15 år inom musikbranschen kan Therése
fortfarande inte leva fullt ut på
sin musik. Hon frilansar på ett
eventföretag som koordinator
för olika evenemang.
– Det börjar se lite mer positivt ut nu. Jag får in en del
stim-pengar från radion och
förhoppningsvis kommer skivan att leda till lite större inkomster. Jag planerar också att
turnera både i Sverige och i
Mellanöstern under året.
Energiknippe

”FÖREBILDEN ÄR SADE”
Fakta: Therése Neaimé.
Bor: Hornstull.
Ålder: 35.
Familj: Sambo och chihuahuahundarna Armani och Boss.
Musikaliska förebilder: Sade,
Jewel och India Arie.
Hobby: Gå ut med hundarna
och jogga.
Aktuell: Albumet ”Livin’”
släpps den 19 april.

Regissör Anders Rune bryter
in. Det är dags för dagens sista tagningar.”Nu vill jag ha dig
framför kameran”.
Therése får instruktioner.
Hon är överraskande energisk
efter tolv timmars inspelning
och otaliga klädbyten.
– Det har varit en lång dag,
men det här är det roligaste jag
vet.
Per Cornell
per.cornell@innerstadspress.se

