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Maria Verbaite till
Wien
Unga Uppsalapianisten Maria
Verbaite representerar som
enda instrumentsolist Sverige
i den tv -sända tävlingen
Eurovision Young Musicians i
Wien 5-9 maj. Roligt,
spännande och nervöst, säger
hon.

15-åriga Maria Verbaite far världen runt
och tävlar i pianospel samtidigt som hon

TV

Jonas Karlsson berättar om sin roll i tv-serien
Mannen under trappan där han spelar en
FOTO: Patrik Lundin

familjefar som går in i en psykos.

MUSIK

Läs upp
Skriv ut

läser in grundskolan via internet. I mars

Skicka

På Fibes Oh Fibes nya skiva gör 80-talsikonen
Kim Wilde en liten comeback.

vann hon Steinwaytävlingen för pianister i
Stockholm och några dagar senare fick hon
ta emot Anders Walls stiftelses
Girestastipendium.
Nu har SVT Syd genom projektledaren
Marianna Widmalm och musikjournalisten

Maria Verbaite, konsert och
intervju, SVT2, söndag 4
maj kl 18.15.
Tävlingen i Wien för unga
musiker SVT2, söndag 11
maj klockan 18.15-20.00.

och projektledaren Camilla Lundberg, vid
SVT Stockholm Kulturredaktionen, utsett

GUIDEN

Vad händer i Uppsala och Uppland? Sök bland
hundratals aktuella evenemang.

Maria Verbaite att vara Sveriges
representant vid tävlingen i Wien.

VIMMELBILDER
Terrassen 4/9

- Maria Verbaite är extraordinär. Hon har en enastående teknik, är

Mash Up international

fruktansvärt driven och ger sig gärna på det riktigt

på Orange 4/9
» Fler vimmelbilder

superromantiska virtuosa. Till exempel Balakirevs Islamay, som
många professionella pianister inte ens vill ta i. Ett beryktat stycke
som helt enkelt är toksvårt, säger Camilla Lundberg till UNT.
Men världen är full av unga, oerhört tekniskt skickliga pianister.
Har Maria Verbaite några chanser i Wien?

UNT:S BLOGGOSFÄR

- Hon är inte bara tekniskt skicklig. Det finns ett uttryck i det hon

Läs alla bloggar här »

gör också. Och hon har en stark personlighet. Det är inte någon
duktig liten pianoelev, det här, utan en kraftfull artist, säger
Camilla Lundberg och påpekar att det är en sådan tävlingsvan ung

Madeleine Kihlman: "Hur
skulle mina barn se ut om
pappan är en apa? Jo, så
här! Testa ..."

musiker Sverige måste sända eftersom tävlingen "inte är nån
tebjudning precis".
Maria Verbaites konkurrenter är inte enbart pianister, utan

Håkan Karlsson: "I

instrumentalister av alla slag, Ingen äldre än 19 år. I juryn sitter

morgon är det dags för

utövande musiker från olika länder.

Cupen för damer, det ..."

årets final i Upplands

Arrangör av tävlingen, som går vartannat år, är European
Broadcasting Union.

Linn Jansson: "Jag vet ni

Blir Maria Verbaite en av de sju, av 16 tävlande, som går vidare till

fokusera, ni känner att det

final, får hon spela i en tv-sändning som når miljontals tittare i

sitter på nålar, ni kan inte
är ..."

Europa. Finalen går fredag 9 maj, men den visas söndag 11 maj.
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Finalen inleder Wiener Festwochen med en utomhuskonsert på
Rådhusplatsen i Wien, där finalisterna spelar tillsammans med
Wiens symfoniorkester.
Vare sig hon går till final eller ej, skall Maria Verbaite kommentera
tävlingen från en studio i Sverige tillsammans med Camilla
Lundberg.

SKIVOR

- Vi kommer inte att synas i bild. Det blir bara våra röster, vi
blir som sportkommentatorer, förtydligar Camilla Lundberg.
Det har inte gått särskilt bra för Sverige i den här tävlingen genom
åren - utom förra gången, för två år sedan: då vann cellisten

Bland de senaste skivrecensionerna: Fibes Oh

Andreas Brantelid.

Fibes, Shemekia Copeland, Ingenting och

Marianna Widmalm, projektledare vid Sveriges Television i

Prefab Sprout.

Malmö, håller i det svenska deltagandet. Hon berättar att den

KRÖNIKA

MUSIK

svenska solisten brukar tas ut i samband med en speciell nationell
tävling, som arrangeras av Helsingborgssymfonikerna.

Annonser från Reseguiden.se

I år ansågs dock ingen av de tävlande tillräckligt driven för att
delta i Wien. Då valde duon Widmalm-Lundberg helt enkelt ut
Maria Verbaite, vars kvaliteter de var förtrogna med.
Maria Verbaite berättar för UNT att hon har fullt upp just nu.
- Jag spelar minst ett par timmar om dagen. Och så har jag skolan,

"Manifestförfattarna
missar det

Jon Ben Berger
jobbade på

väsentliga."

Woodstockfestivalen.
Estonian Air - Your wellness
airline

FILM

Vi erbjuder Dig bra flygpriser till Estland.
Vad s...
Estonian Air

som jag sköter via internet. Dessutom har jag snart prov i
musikteori, som jag läser extra. Att få delta i musikfestivalen och
tävlingen är väldigt roligt, men också nervöst. Man spelar inför en
stor publik - och sen TV-publiken, om det går bra.
I går konserterade Maria Verbaite på Nordiska musikgymnasiet i
Stockholm - där hon hoppas kunna börja studera i höst, till viss
del på distans. SVT spelade in konserten och intervjuade Maria.

Tv-poliserna blir föremål för parodi i
kommande filmen Kommissarie Späck.
Svensk rehabilitering & friskvård i
Marbella.

FILM

Av: Lena Köster

Rehabiliteringsverksamheten. - som
leds av svensk ...
Centro Forestal Sueco

Sponsrade Länkar

Konferens och event

Bland de senaste filmrecensionerna: Flickan,

Sök enkelt efter lokaler för konferens eller kick-off.

The September issue, G-Force, Gamer,

www.konferens.se

Séraphine.

Grattis till dig inom media!

Vi har underbara SPA-paket i
Skåne.

Vi har underbara SPA-paket i Skåne!
Njut av en hel...
Skane.com

KULTUR & NÖJE

PP Pension har noga utvalda fonder för att du i media ska få bra avkastning till
låga avgifter.
www.pppension.se

Privatlån
Låna upp till 350 000 kr enkelt via oss på Lendo!

Kerstin Ekmans nya roman Mordets praktik

www.lendo.se

håller samma höga nivå som hennes stora
Norrlandsromaner.

Budapest-Lyx, Spa, Avkoppling
från 3995.-/p

Oslagbar lyx till oslagbart pris som inkl.
flygres...
Hungaria Express Resebyrå i Uppsala

KULTUR & NÖJE

Efter att ha gjort kometkarriär inom kommunen
basar nu Sofie Blomgren över Kulturnatten.

BILDSPEL

Skifs tillbaka med
Cirkusshow
Över 40 år i branschen avskräcker inte Björn Skifs. I vinter är han tillbaka med en
storslagen show på Cirkus i Stockholm. "Jag kommer spela låtar jag aldrig gjort live

» Österbybruksmässan

» Visa fler

» Terrassen 4/9
» Bullit 4/9
» Mash Up international på Orange
4/9
» Sirius-Assyriska i bilder

tidigare", säger han.
Kommentera | Läs artikeln »
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Tre gånger spoken word på Katalin
Först egen tv-show och nu tre helkvällar på Katalin. Spoken word är större än någonsin
och på torsdag kommer några av landets främsta artister till Uppsala.
Kommentera | Läs artikeln »
Konserthösten är här. Freddie Wadling, Anna
Järvinen och Lill-Babs finns bland de artister
som kommer till Uppsala.

KULTUR & NÖJE

Nu tillträder Lisa Irenius posten som kulturchef
på Upsala Nya Tidning.

LITTERATUR

Aris Fioretos prosabok Den siste greken är ett
överdådigt mästerverk, skriver Bo-Ingvar
Kollberg.

MUSIK
Senaste nytt

Mest läst

Mest kommenterat

Lokalt

Sverige/Världen

14:39 De sprang för

15:24 Häktningsförhandling om

Barncancerfonden »

dubbelmord »

14:28 Psykiatriförslag får blandat

15:23 Bear Quartet på miniturné »

mottagande »

15:17 Kineser går in i Koenigsegg

14:27 Vill ha svensk skinka på
julbordet »

Group »
15:12 Allt fler jagar lägre elpris »

14:22 Elbilar får vänta »

15:09 CDA ställer in betalningar »

14:15 Polisen för långt borta i

15:02 Nya namn på gång till

Knivsta »

Jacksongala »

Så många kajor fick Bo Kaspers Orkesters
turnéavslutning i Uppsala.

KULTUR & NÖJE

14:13 Gratis skolfrukost önskas i
Knivsta »

Anna Kåver vill lära oss att förstå vad vi
känner i sin mest lätttillgängliga bok hittills.

Läs mer nyheter »

KULTUR & NÖJE

72018 TIPSA UNT | SMS/MMS

Späckad höst på Reginateatern
Reginateatern slår upp portarna och lockar med en späckad höstrepertoar - ett
hundratal föreställningar och en inriktning på allvarlig komedi.
Kommentera | Läs artikeln »

Elin Sigvardsson, Lill-Babs och Ola Salo är tre
av många artister som kommer till Uppsala i
höst.

BLOGG
Snilleblixtar blir
fyndiga bildrutor i nya
seriebloggen.

KULTUR & NÖJE

Popelegans och spretig lågbudget
UNTFREDAG.SE: Storslagen klassisk pop, uppdaterad 80-talsestetik, spretig
lågbudgetindie och ösig bluesrock finns att hitta bland veckans skivrecensioner.
Aris Fioretos prosabok Den siste greken är ett
mästerverk, skriver Bo-Ingvar Kollberg.

Efter ironin kommer allvaret

FILM

RECENSION: Nu finns den prisbelönade romanen Primtalens
ensamhet på svenska. Matilde Sköld läser en studie i lidande och menar att författaren Paolo Giordano utnyttjar allvaret i
överkant.
Läs artikeln »

Här är listan på höstens biofilmer, varav
animerade Upp är en av de mest emotsedda.
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Den rosade Uppsalaförfattaren Carola
Hansson träder in som en av karaktärerna i sin
nya roman.

UNT TV

I helgen har krönikespelet premiär för 24:e
gången och gamla kungar, helgon och
vetenskapsmän får nytt liv igen.

KONTAKTA OSS
E-post till kulturredaktionen:
kultur@unt.se
E-post till kulturnyhetsredaktionen:
kulturnyheter@unt.se

NÖJESNYTT

VIMMEL

Följ kändisnyheterna

Massor av bilder från

från hela världen på

Uppsalas nöjesliv.

Untfredag.se.

Potts utan röd tråd

SPEL

ESSÄ

Läs de senaste

Prostitutionen i

spelrecensionerna på

Uppsala var utbredd

untfredag.se.

under det sena 1800-

RECENSION: Det var vackert, vemodigt och själfullt när Stefan Warnqvist såg Paul
Potts i Konserthuset, men betyget drogs ner av för mycket smörgåsbordskänsla.
Kommentera (3) | Läs artikeln »
LÄS MER: Paul Potts om framgångssagan

talet.

KROGPATRULL

Äta ute? Krogpatrullen recenserar Uppsalas
restauranger.

CITY

Här har du din kulturnatt
På lördag är det dags igen för Kulturnatten i Uppsala. Listan på evenemang - konserter,
City testar 15 frukostpaket på Uppsalas kaféer

utställningar, uppvisningar med mera - är lång. Du hittar den här!

och hotell.
GUIDEN: Skriv in ditt eget evenemangstips på unt.se/guiden
PIXEL: Här är en lista med aktiviteter för dig under 12 år

LÄSARBILDER

KOKBOK

Ladda upp dina egna

Sök bland massa

bilder. Eller titta på

recept i

andras.

UNT:s kokbok.

UNTFREDAG.SE E-VYKORT

Foto: Scanpix

Clooney stirrar på getter i ny film
George Clooney är på Venedigfestivalen för att lansera The men who stare at goats, en
svart komedi om att stirra människor till döds.

Allt om nöjeslivet i

Gör någon glad -

Uppsala.

skicka ett e-vykort.

BARPATRULL

KAFÉPATRULL

Utekväll? Barpatrullen

Fikasugen?

Kommentera | Läs artikeln »
BILDSPEL: Se bilderna från Venedigs filmfestival
UNT.TV: Michael Moore gör affärer i Venedig
LÄS MER: Oliver Stone får stöd av Hugo Chávez på filmfestivalen
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Lånen varierar mellan biblioteken
Variationen mellan stadsdelsbiblioteken när det gäller förra årets mest lånade bok är
stora. Men en sak märks tydligt - Uppsalaborna gillar författaren Stieg Larsson.
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recenserar Uppsalas

Kafépatrullen

barer.

recenserar kaféer.

LAGFART

E-VYKORT

Vad fick grannen för
sitt hus?

Gör någon glad med
ett e-vykort.

Annons

Kommentera | Läs artikeln »

Hur ofta lånar du böcker på biblioteket?
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» Rösta

» Se ställningen
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Foto: Scanpix

Han skapade framtidens musik
RECENSION: Uppsalaförfattaren Torsten Ekboms nya bok ger den första svenska
helhetsbilden av den avantgardistiske kompositören John Cage. Det är mycket
välkommet, menar Sebastian Johans, även om det blir en smula svårtuggat ibland.
Läs artikeln »
LÄS MER: Läs intervjun med Thorsten Ekbom

Klassisk komedi till Konserthuset
I november kommer Lasse Brandeby och hans komikerkolleger till stan med
"dörrfarsernas dörrfars", Pengarna eller livet.
Kommentera | Läs artikeln »

Foto: Scanpix

Europe är åter på kartan
De hade sin topp på 80-talet. Men med omtalade spelningar och otippade
låtsamarbeten tycks Europe vara på väg in i rampljuset igen. "Det är någonting som
händer just nu", säger sångaren Joey Tempest.
Kommentera | Läs artikeln »
UNT.TV: Nu är Europe tillbaka igen

http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=5-AV_ID=744472,00.html

2009-09-09

Maria Verbaite till Wien - Kultur&Nöje - UNT.SE

Sida 6 av 7

Satsning på rörlig offentlig konst
Kultur i länet tar fasta på vår stora vana att konsumera kultur via skärm och rörlig bild
och återkommer för fjärde gången med en satsning på videokonst i det offentliga
rummet.
Kommentera | Läs artikeln »

Tät berättelse fylld med mening
RECENSION: Charlotte Vybiral hänförs av Atiq Rahimis roman
Tålamodets sten. Tät och mycket kraftfull, fylld med mening ut i
minsta millimeter, anser hon.
Läs artikeln »

Foto: Hans E Ericson

Haka intar Moskvamuseum
Den Uppsalabaserade konstnärsgruppen Haka curerar en stor utställning på moderna
museet i Moskva. Resultatet ska bli 680 kvadrat på det dubbeltydiga temat svensk
familj.
Kommentera | Läs artikeln »

Samtiden på spåren
RECENSION: PC Jersilds nya roman är ett intressant debattinlägg, men mindre
engagerande i sin människoskildring, anser Tore Winqvist.
Läs artikeln »

De ville inte tjäna
ESSÄ. Prostitutionen i Uppsala var utbredd under det sena 1800-talet. Priset var högt
för de kvinnor som i likhet med Ola Larsmos romangestalt Sara Kristina inte ville tjäna.
Rebecka Lennartsson berättar om en verklighet genomsyrad av förtryck.
Läs artikeln »
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