
Ghostbusters 3 spelas in
Den tredje filmen i kultserien ”Ghostbusters” har
varit på gång i mer än ett årtionde. Nu ser det
äntligen ut som om filmen kommer att bli gjord.
Inspelningarna ska enligt regissören Ivan Reit-
man börja nästa år, skriver NME.

För Ivan Reitman blir det ett hemvändande,
han gjorde även de poplära ”Ghostbusters” och
”Ghostbusters 2”. Filmens stora stjärna Bill Mur-
ray uteblir dock.

– Det är trist men vi passar det vidare till en ny
generation, har Reitman tidigare sagt om Mur-
rays avhopp. (TT Spektra)

Black Eyed Peas stäms 
Det amerikanska bandet Black Eyed Peas kan
tvingas betala 6,5 miljoner kronor för att ha för-
halat lanseringen av ett musikspel, skriver Sveri-
ges Radio ”Mitt i musiken”. 

En spelutvecklare anklagar bandet för att ha
förhalat lanseringen genom att under ett års tid
varken ha gett sitt medgivande till spelet, eller ha
sagt nej.

Spelutvecklaren vill ha ersättning för de pengar
de har investerat i att ta fram produkten men
också för uteblivna intäkter. (TT Spektra)

Richards klar för ”Pirates 5”
Rolling Stones-gitar-
risten Keith Ri-
chards har bekräftat
att han kommer att
medverka i den fem-
te ”Pirates of the Ca-
ribbean”-filmen.
Han tar sig än en
gång an rollen som
kapten Teague, far
till Johnny Depps
Jack Sparrow, uppger
Contactmusic. Ri-
chards har medver-
kat i de två senaste
filmerna.

Musikern tycks
därmed inte ha blivit
avskräckt från miljöer som innehåller stränder
och palmer, trots den olycka han var inblandad i
på Fiji 2006. Richards klättrade då av oklar an-
ledning upp i en palm, ramlade ner och drabba-
des av en hjärnskakning. (TT Spektra)

Stadsteatern syntolkar mer
Det blir utökad syntolkning på Malmö Stadstea-
ter. Efter en lyckad testperiod förra säsongen
etablerar teatern nu sin syntolkningsverksamhet.
Syntolkningen vänder sig till synsvaga som vill få
en bra teaterupplevelse och under säsongen syn-
tolkas ett antal föreställningar på Hipp och Inti-
man. 

De föreställningar som närmast kommer att
syntolkas är Min vän fascisten den 27 oktober,
Fanny och Alexander den 1 december, Den elekt-
riska flickan den 12 januari och En sängkammar-
fars den 16 mars.

Maria Bello i Haggis film
Nu är det klart att även Maria Bello ska vara med
i kärleksfilmen ”Third person” som började spe-
las in i Rom under onsdagen, rapporterarVariety.
Filmen har redan ett stjärnspäckat startfält. Mila
Kunis, Kim Basinger, Liam Neeson, Olivia Wilde,
Adrien Brody, James Franco och Moran Atian in-
går i rollistan sedan tidigare. 

Paul Haggis regisserar efter eget manus filmens
tre historier som går in i varandra. De skildrar
olika stadier av ett förhållande och utspelar sig i
Paris, New York och Rom.

Bello fick sitt genombrott i tv-serien ”Cityaku-
ten” och har bland annat spelat i filmer som
”Grown ups” och ”A history of violence”. (TT
Spektra)

När Martin Prahl´s
Skelter Wheel ger sig ut
på turné med brittiska
The Levellers är det en
dröm som går i uppfyl-
lelse. – De har varit fö-
rebilder för mig sedan
jag började skriva låtar
och är ett av de band
jag alltid sagt att jag
skulle vilja spela med,
säger Martin. 23 okto-
ber är det turnéstart på
KB i Malmö.

Martin Prahl’s Skelter
Wheel är också namnet på
albumet som kom för nå-
gon månad sedan. Martin
beskriver det som en platta
med högre tempo och mer
energi än debutalbumet
Through the Dark.

– Det är mer som de
gamla låtarna låter live, och
jag tycker själv att jag har
utvecklats som sångare, sä-
ger han.

Han har fått lysande re-
censioner i de stora kvälls-
tidningarna och i dansk
och norsk press. I danska
Politiken utnämndes han

till ”Sveriges nya stjärna.”
- Ja, det har gått jättebra,

säger Martin Prahl. Och nu
händerdet sakerhela tiden. 

Fler positiva omdömen
som ramlar in, och det fak-
tum att fler och fler upp-
täckerhans musik görMar-
tin glad. 

– Vi ser enormt mycket
fram emot de här spelning-
arna på några av de mest
klassiska rockscenerna i
Sverige, Norge och Dan-
mark. Jag troratt TheLevel-
lers publik och vår har un-
gefär samma smak och ef-
ter vad jag har hört är det
inte många biljetter kvar till
konserterna, så det blir bra
med publik.

På debutalbumet, som
även det hyllades av kriti-
kerna, spelade Martin
Prahl de flesta instrumen-
ten själv och stod som so-
loartist. 

Men nu har du blivit
med band?

– Ja det är ett gäng här-
liga människor och musi-
ker som tack vare många
gig tillsammans nu vuxit
ihop till ett band. Även om
det fortfarande främst är
mitt projekt så bidrar alla
verkligen, var och en på
sitt vis. Live harvi blivit en
väldigt stark enhet.

Ni har fått många posi-
tiva omdömen om nya
plattan. Vilken recen-

sion är du gladast för? 
– Det är nog snarare alla

de positiva kommentarer
från fans och andra musi-
ker. At vissa avmina förebil-
der hört av sig och vill sam-
arbeta känns speciellt kul. 

The Levellers ärdet band
som under 90-talet sålde
fler platina- och guldski-
vor än något annat i Storb-
ritannien. Hur kom det sig
att ni får turnera med dem?

– De skulle på Europa-
turné i våras och vi blev in-
bokade på Sverigedatu-
men. Men så sköt de upp
sin turné och när det nu
blevdags förden hörde bo-
laget av sig och frågade om
vi fortfarande var intresse-
rade. Nu blir det ju dessu-
tom ett bra sätt att börja ar-
betet med nya skivan.

Martin Prahl verkar till-
tala publiken i Norge och
Danmark i hög grad att dö-
ma av responsen därifrån.
På turnévändan blir det
också stopp i Köpenhamn
och Oslo.

– Jag trorvårmusikpassar
minst lika bra internatio-
nellt. Det här blirvåra första
spelningar utomlands och
vi längtar efter att möta pu-
bliken i grannländerna. 

Hur förbereder du dig
inför turnén?
– Jag försöker att inte bli
sjuk. Det är så många som
är förkylda och har ont i
halsen, så nu är jag extra
försiktig. 

Yvonne Erlandsson

Martin Prahl på
turné med favoriter

NÖJE
Nöjesredaktion: Yvonne Erlandsson: 040-660 55 44, yvonne.erlandsson@skd.se. Maria Zandihn: 0704-14 26 60, maria.zandihn@skd.se. 

NOTERAT

Martin Prahl ger sig ut på turné med sitt band och med brit-
tiska favoriterna The Levellers. FOTO: PRESSBILD

The Levellers och Martin

Prahl’s Skelter Wheel spelar

Malmö, KB,  23/10, Oslo,

John Dee 24/10, Stockholm,

Göta Källare, 25/10, Göte-

borg, Sticky Fingers 26/10

och Köpenhamn, Vega, 27/10.

Läs mer och lyssna på

www.martinprahlsskelterwhe-

el.com

h Turnén
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FILM
Paranormal Activity 4.  
Regi: Henry Joost & Ariel

Schulman.   Medverkande:

Kathryn Newton och Matt

Shively bl.a

pp
Western och skräck & sci
var mina favoritfilmer när
jag växte upp men efter-
som de oftast var barnför-
bjudna fick jag ... nåja det
är preskiberat numera.
Western dog långsamt på
60-talet med de nya vär-
deringarna på USA efter
Vietnam men skräck och
sci-fi överlevde och fort-
sätter fylla biosalongerna,
något som jag fick ett kvit-
to på nyligen när jag såg
fjärde omgången av ”Para-
normal Activity” . 

Jag myser alltid när nå-
got nytänkande och krea-
tiva infallsvinklar infinner

sig och tillför genren lite
nytt blod inte minst när
det sker med liten budgett
och stor fantasi.

På 50 och 60-talet gjor-
de sig en regissör vid
namn William Castle sig
ett namn på att fylla bio-
salongerna med skräckisar
gjorda för ”kaffepengar”
((”13 Ghosts & The House
Of The Hounted Hill”) och
få stjärnor som Vincent
Price, Joan Crawford och
Robert Taylor att ställa
upp.  

I dag råder ett stort in-
tresse inte minst bland
ungdomar för det överna-
turliga och tv-följetonger
som ”Det okända” snurrar
på år efter år samtidigt
som nätet har sina spök-
sajter. Jag tillhörde dem
som korkade upp cham-
pagne för ”Paranormal Ac-
tivity” som uppfyllde
många av mina krav på en

gedigen skräckis i tiden.
Man hängde på den rå-
dande trenden om hem-
sökta hus, lekte fram en
fejk-dokumentär som tog
tillvara program som ”Det
okändas” intentioner att
sätta en seriös stämpel på
det hela och som russinet
i kakan till en billig peng.  

Det säger sig själv att
man inte kan dra skinkan
ut och in ur kylen hur
länge som helst efter julaf-
ton och ej heller återan-
vända samma tema och
flytta över gatan och tro
att kreativiteten och ny-
skapandet fortfarande ska
slå ut i blom. 

Det är givet att om man
nickar till eller sitter i fun-
deringar när man åker
spöktåget hoppar man till
när det poppar upp ett
spöke i mörkret men jag
har svårt att förstå hur

man kan göra det vid en
andra tur. Som sagt har vi
flyttat över gatan till en ny
familj med en ny tonårstjej
som hamnar i centrum för
spökerierna som i princip
är lånade från trean som
lånat från ...  Att hoppa
och rycka sig fram med
kameran tog skruv i ettan
men nu får man mest
känslan av att se en gam-
mal orestaurerad film i tv
på den tiden då det fatta-
des ett antal rutor här och
var varför man stod på
stranden i den ena scenen
och var i plurret i nästa. 

Som idé och nyskapelse
är helt klart ”Paranormal
Activity” körd men det
borde å andra sidan ovan-
nämnda spöktåg också va-
ra i en tid när berg-och-
dal-banorna nästan når
upp till stjärnorna.

Roland Klinteberg  

Som en gammal orestaurerad film i tv


