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Det här är en av mina roligaste, sanna historier just nu:

KLUBB/konsert

En piketbuss bränner in utanför lokal där det pågår klubb med elektronisk
musik. Hätska polismän hoppar ut och hojtar ”vi har hört att ni spelar techno
här!”. Arrangören säger ”nej, det är dubstep”. ”Jaha”, svarar polisen förbryllat
och lämnar platsen.

1 Hipsterhajp på
Södran
Kapstadselectro med
funk-, house-, hiphopoch
gudvetvadinfluenser
uppfunnen av
Princeälskande duo
med sex som stor
inspirationskälla.
Futureprimitive kallar
Markus Wormstorm
och MC Spoek
Mathambo sin stil.
Ikväll tar de sin
hipstermagasinshajpade
grej till Södran.

För de flesta stockholmare med minsta intresse för urban, elektronisk musik är
det ett välkänt faktum att klubbandet är förenat med vissa risker. Jag talar här
inte om hörselskador eller sena nätters inverkan på tidigt åldrande, utan om
hur ens närvaro på en viss nattklubb som spelar en viss sorts musik kan leda till
att man blir stoppad, visiterad eller gripen av polisen.
Historien ovan är förstås inte bara rolig. Och kamp mot knark i all ära, men
skrattet fastnar i halsen av det godtycke som präglar insatserna, särskilt då just
dubstepklubbar utanför stan tycks stå i polisens fokus just nu. Här finns
kopplingar till både 90-talets anti-ravepolitik och hetsen mot jazzkulturen när
den nådde Sverige. Varje generation när sin paria.

Sweat.X ikväll, Södra
Bar och kök, Södra
teaterns foajé,
Mosebacke torg. Öppet
17–02, spelning 23.30.
Entré: fri entré innan
21, 21–02 60 kr.
2 Panga en tallrik
Taximi kör grekisk
folkmusik med
missionen att förmedla
kulturen bortom
charter-Zorban. Ät,
drick, dansa och om
stämningen är rätt,
testa ett tallrikskross.
Om du törs.
Taximi imorgon kl. 21,
Runby kök och bar,
Runbytorg 3,
Upplands Väsby.
Bordsbokning tel: 08–
59093630.
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3 Dancehall från
väst
Det blir norskt tema
när Trinity gästas av
grannlandets
dancehall- och hiphopambassadörer:
Raggabalder Riddim
Rebels med Joddski
och Jan Skii Skii.
Trinity och Studio One
ikväll kl 22–03, Bysis,
Hornsgatan 82. Entré:
80 kr.
4 Gör revolt i Solna
Rebel Music kör vidare
i nya lokaler på blå
linjen. Dancehall,
lovers, roots och
reggae med dj
Ashman, Soundkilla.
Rebel Music imorgon
kl 22–03, Solna Krog,
Centrumslingan 23.
Entré: 100 kr.
För övrigt…
…rullar
Kulturkampanjens
verksamhet vidare,
trots att deras hus
Cyklopen brändes ned
för två månader sedan.
Ikväll fixar de stödfest
på Kafé 44, Tjärhovsg
44, kl 20–02. Kvällens
dj:s utlovar allt från
dubstep till
balkanbrass. Entré: 40
kr.
ÜLKÜ HOLAGO
08-13 54 76
ulku.holago@svd.se
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