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Jähkel
klar för
Playa del Sol
%

Lennart Jähkel spelar en av
rollerna när Kanal 5
återupplivar humorserien
Playa del sol i höst. Han
ska spela den frispråkige
bartendern Lelle, som
driver semesterortens
poolbar.

FAKTA

Anna Rydstedt-
sällskapet
Bildades: 2009.
Mål: Att lyfta fram
Anna Rydstedts
författarskap.
Verksamhet hittills:
Gett ut två cd-skivor där
Anna Rydstedt läser egna
dikter plus en rad pub
likationer om Anna
Rydstedt och med
hennes poesi. Anordnat
föredrag, diktsamtal,
litteraturvandringar med
mera på Öland, i Kalmar,
Lund, Stockholm och
Göteborg. Skapat Anna
Rydstedts litterära stig i
Ventlinge.
PROGRAM I SOMMAR:
4 juli: Tioårsjubileum
med invigning av sten
installationer och release
av Tolv omistliga dikter av
Anna Rydstedt
5 juli: Diktsviten Bannlyst
prästinna som dansföreställning! Gårdby
kyrka.
6 juli: Diktsviten Bannlyst
prästinna som dansföreställning! Kastlösa
kyrka.
16 juli: Dikt- och
konstvandring i Anna
Rydstedts landskap
i Ventlinge.
18 juli: De öländska
litterära sällskapen minns
ölandspoeten Nina
Södergren. Gärdslösa
prästgård.

TV. ”Det känns fantastiskt
kul att vara med i Playa del
Sol, att ha fått jobba med
detta proffsiga supergäng
på
Kanarieöarna
och
dessutom få en egen bar
20 meter från Atlanten att
basa över”, säger han i ett
pressmeddelande.
Sedan tidigare är det
känt att Henrik Hjelt,
Richard Ulfsäter, Malin

Persson och Cecilia Forss
syns i övriga roller.

Playa del sol, som handlar
Vid det litterära bordet vid Maren kan man läsa några av Anna Rydstedts dikter, medan man
fikar, berättar Ylva Magnusson och Marianne Hedelin.

om personalen på rese
byrån Shine, sändes i två
säsonger på SVT 2007 och
2009. Programmet fick
ljumma recensioner av
kritikerna, men hade de
sto större framgång hos
tv-publiken och premiär
avsnittet sågs av 2,3 miljo
ner tittare.
Regissör var då precis
som nu Peter Settman,
vars bolag även produce
rar serien.
Premiär blir det till
hösten på Kanal 5 och

Dplay. (TT)

Refused
blir fiktiva
Samurai
Svenska hardcorebandet
Refused har släppt nytt
material – men inte under
eget namn.
Anna Rydstedt föddes 1928 i Ventlinge på södra Öland. Hon avled 1994.
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vandraren inte bara poe
tens dikter på små plakat
längs vägen utan också en
rad konstverk, inspirerade
av dikterna. På plattan vid
ett av konstverken läser vi
det kända citatet ur dikten
Det enda: ”Jag också är
född och / vuxen till det
enda: / att vara Anna i värl
den.”
– Annas dikter har
inspirerat

till
många
andra konstnärliga ut

tryck. I dag har hennes
poesi både tonsatts och

tolkats i film, konst, dans
och körsång, berättar
Marianne Hedelin.

Det började med majs

labyrinten i Ventlinge
2008, det året då Anna
Rydstedt skulle ha fyllt 80
år. Det ville Theo Jansson
uppmärksamma genom
att hylla henne i lybyrin
ten, en konstlabyrint i

Norrgårdens
majsfält.
Flera

konstnärer
och
andra, bland andra Ylva

Magnusson,
Marianne
Hedelin, Bodil Magnus

son och Theo Jansson,
deltog med skulpturer
bland
majsplantorna,
skulpturer inspirerade av
Anna Rydstedts dikter.
– På det sättt fick säll
skapet en flygande start.
Sedan påbörjade vi ett
samarbete med Ölands
bladet, som publicerade
en dikt av Anna Rydstedt
varje dag i ett år, berättar
Marianne Hedelin.
Vi följer stiger ner till
Kalmarsund och når m
 ålet
vid badplatsen Maren.
Här reser sig en hög kalk
stenshäll i strandkanten.
Den utgör en märklig syn
mot det intensivt blå havet
och inger en känsla av tid
löshet.
– Här hade Anna sin båt,

”Hon var kvinna,
hon var lågmäld
som person.
Hennes poesi var
inte politisk.
Andlighet var inte
något man höll på
med på 1960-talet.”
Ylva Magnusson
Anna Rydstedt-sällskapet

och här brukade hon ofta
hålla till, berättar Ylva
Magnusson.

Ruts favoritdikt. Rut gick
bort för två år sedan, be
rättar Ylva Magnusson.
Med
tiden
hoppas
sällskapet på ännu fler
Kalkstenshällen är det 
senaste tillskottet på Anna dikter och konstverk längs
Rydsteds litterära stig. stigen.
– Vi förtätar stigen hela
Den är en hyllning till
Anna Rydstedts syster Rut tiden. Den blir aldrig
och ska invigas den 4 juli, klar, säger Marianne He
när sällskapet firar sitt delin.
tioårsjubileum.
– Stenen kommer från Tioårsjubileet kommer att
Cementas stenbrott i firas vid Maren i dag, med
Degerhamn. Vi har fått mingel, samtal om Anna

hjälp av en företagare i Rydstedts poesi och re
trakten att sätta upp den. lease av ett nytt häfte, Tolv
Det är många lokala omistliga dikter, som
krafter som ställer upp innehåller några av säll

och hjälper till att hålla skapets
medlemmars
både stigen och minnet av favoritdikter av Anna Ryd
Anna Rydstedt vid liv. Det stedt.
är vi väldigt glada för, sä
ger Marianne Hedelin.
TEXT
På den lilla plattan vid
TINA JEPPSSON
hällen kan man läsa dik
tina.jeppsson
@barometern.se
ten Längre än.
0480-592 21
– Det var Annas syster

MUSIK/SPEL. I stället är det
det påhittade bandet
Samurai med sin fiktive
sångare Johnny Silver
hand – som ska spelas av
Hollywoodstjärnan Keanu
Reeves – som nu släppt
singeln Chippin’ för det
kommande spelet Cyber
punk 2077.
”Vi är otroligt exalterade
över att avslöja det första
smakprovet av vårt sam
arbete med våra nya vän
ner i CD Projekt Red för
deras kommande spel
Cyberpunk 2077. Det har

varit ett nöje att jobba med
dem, att få skapa låtarna
för bandet Samurai och vi
kan knappt vänta tills ni
får höra vad mer vi har
jobbat på tillsammans

med dem”, skriver R
 efused
på sin Facebook-sida.

Cyberpunk 2077 spelas i

förstapersonsläge
och
utspelar sig i framtiden i
staden Night city.
Spelet släpps till pc,
Playstation 4 och Xbox
One den 16 april nästa år.
(TT)

