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Bildspecial:
Susan Sarandon stod
på barrikaderna på
Mors dag.
Tuff polisfilm

Sade är en av favoriterna för Therése Naimé som debuterar med
mjukpopsoulplattan Livin’.
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Snäll av konst?

Svensk-libanesiska Therése Neaimé
dansar, sjunger och skriver egna
låtar. Debutalbumet har precis
släppts i Sverige på det egna
skivbolaget. Nu väntar Libanon,
Dubai och Jordanien.
– Jag har inte riktigt funderat på hur
mycket mitt album kommer att sälja.
Då hade jag nog inte vågat
genomföra det här projeketet. Att
skivan finns ute är en seger i sig
själv.
Therése Neaimé (uttalas Najmi) har
noga tänkt igenom sin roll som artist,
det är helt uppenbart. Efter många år
bakom andra artister, och efter
grundliga musikstudier i USA, vet
hon vad som gäller i den
uppskruvade artistbranschen.
Vägen fram till debutalbumet Livin’
kan sägas ha börjat 1995 med
dansjobb bakom Tomas Gylling och
Papa Dee på deras Tropicopopshower.
– Det ena har lett till det andra,
förklarar hon odramatiskt och
nämner Pandora och Offspring som
andra mer eller mindre tillfälliga
arbetsgivare.

Thérese
Neaimé
Född: 1970
Bor: Hornstull
Familj: Sambo,
chihuahuahundarna,
Armani och Boss,
pappa och bror

Bäst just nu

Album: The best of
Sade med Sade
Bok: Alkemisten av
Paulo Coelho
Film: Borta med vinden
(det var min mammas
favoritfilm)
TV: Animal Planet och
Discovery
Aktuell med: albumet
Livin’, som i dag,
måndag, även släpps i
Dubai och om två
veckor i resten av
Mellanöstern.

1999 lämnade hon frilansande, lägenhet på Söder och ett
förhållande för att börja på musikskolan Musicians Institute i
Los Angeles. Studietiden var från början planerad till ett år,
men det slutade med att hon blev kvar ytterligare fyra år.
– Sista tre åren spelade jag runt Los Angeles och San Diego
med en åttamannasättning sammansatt både av kompisar från
skolan och proffsmusiker utifrån.
Therése, som en gång tiden var femma i Sverige på
längdhopp, försörjde sig även som personlig tränare på ett
gym i närheten av lägenheten på Hollywood Boulevard. Under
ett halvår innehade hon en eftertraktad plats som ordinarie
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dansare i den legendariska tv-showen Soul Train.
Det låter rätt glassigt och Therése medger att det är coolt att
ha varit ordinarie i Soul Train, den sedan trettio år största
svarta dans- och musikshowen i USA.
Debutalbumet Livin’ präglas av mjuk popsoul. Anslaget är
moget och eftertänksamt och man kan ibland tänka på Toni
Braxton, även om Therése inte riktigt når Braxtons extremt
låga vokalregister.
– Det finns lite singer/songwriter-edge i låtarna, tycker hon, och
nämner Dido och Natasha Bedingfield som influenser.
Som många andra nuförtiden har hon gett ut albumet på en
egen etikett.
– Jag känner mig stolt över att jag gjort det mesta själv och
ville inte riskera att hamna på ett skivbolags hylla. Avgörande
var också att jag träffat så otroligt många duktiga människor
som trott på det här och velat vara med på resan.
Therése är halvlibanesiska, något som inneburit att hon på ett
naturligt sätt kommit in på den libanesiska marknaden.
– De tycker att det är stort att jag som tjej lyckats utomlands på
egen hand.
Singlarna Color of love och Here to stay har gått bra både
i Libanon, Jordanien och Dubai och nu ska även albumet
släppas där. 13 juni åker hon på promotionturné till Dubai.
– Det finns en otrolig nyfikenhet och entusiasm i Mellanöstern.
Det är något jag kan sakna här i Sverige.
Innan vi skiljs undrar jag vad hon tycker om Fame Factory och
Idol.
– Jag fick tidigt en förfrågan om att vara med i Fame Factory.
Det är ett sätt att komma ut i branschen, men det är nog inget
för mig.
Skulle du kunna tänka dig att vara med på Melodifestivalen?
– Ja, förutsatt att jag får vara mig själv. Det kan vara en
genväg till att få en bredare publik, men jag har inte övervägt
det än.
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Lätta, svåra.
Handgjorda och på tid sudoku i alla former på
SvD.se.
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