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Amy sprakar mer än E-Type
Klockan 20.00 börjar det. Då tävlar de första 
åtta bidragen om två finalplatser. Och det är du som 
avgör vem som vinner och vem som försvinner. 

Till din hjälp får du här Aftonbladets Super-
guide. 

Markus Larsson har följt repetitionerna i Göteborg 

099–23 001
099–32 001
(3,95 kr/samtal eller sms)

(9,90 kr/samtal, varav 8,50 till Radiohjälpen)

1 ”linE of firE”

099–23 002
099–32 002
(3,95 kr/samtal eller sms)

(9,90 kr/samtal, varav 8,50 till Radiohjälpen)

2 ”AllA gAmlA x”

099–23 005
099–32 005
(3,95 kr/samtal eller sms)

(9,90 kr/samtal, varav 8,50 till Radiohjälpen)

5 ”ThAT’s lovE”

099–23 006
099–32 006
(3,95 kr/samtal eller sms)

(9,90 kr/samtal, varav 8,50 till Radiohjälpen)

6 ”ThAnk you”

099–23 003
099–32 003
(3,95 kr/samtal eller sms)

(9,90 kr/samtal, varav 8,50 till Radiohjälpen)

3 ”déjà vu”

099–23 004
099–32 004
(3,95 kr/samtal eller sms)

(9,90 kr/samtal, varav 8,50 till Radiohjälpen)

4 ”lullAby”

099–23 007
099–32 007
(3,95 kr/samtal eller sms)

(9,90 kr/samtal, varav 8,50 till Radiohjälpen)

7 ”vissT finns mirAkEl”

099–23 008
099–32 008
(3,95 kr/samtal eller sms)

(9,90 kr/samtal, varav 8,50 till Radiohjälpen)

8 ”i lovE EuropE”

n Du kan börja att rösta när sänd-
ningen startar klockan 20.00.  
n När de åtta bidragen har fram-
förts räknas rösterna samman. 

De fem bidrag som har fått flest 
röster går vidare till en andra om-
gång.
n Röstningen nollställs och sen 
får du rösta en gång till på de 
fem bidragen som gått vidare.

n Efter den andra omröstning-
en blir två bidrag direkt klara till fi-
nalen i Globen, och två bidrag till 
Andra chansen. Det femte bidra-
get som fått minst röster är ut-
slaget.

n Bidragen har två nummer, ett dyrare 
där du stödjer Radiohjälpen, och ett bil-
ligare där du bara betalar för att rösta.
n 099-320 XX (9,00 kr per röst oav-

sett telefonsamtal eller sms, �,50 går 
till Radiohjälpen).
n 099-230 XX (3,95 kr per telefon-
samtal eller sms).
XX är respektive bidrags startnummer. 
n En röst talar om att din röst är mot-

tagen. Om det är upptaget, ring igen.
n Du kan även sms-rösta via Telia eller 
Halebop. Sänd ett blankt meddelande 
till bidragets 099-nummer. Ett sms i re-
tur berättar att rösten har räknats. 
n Det går inte att rösta från utlandet.

så här rösTAr duså funkAr dET
n Deltävling 1: Göteborg, 9/2
n Deltävling 2: Västerås, 16/2
n Deltävling 3: Linköping, 
23/2

n Deltävling 4: Karlskrona, 1/3
n Andra chansen: Kiruna, �/3
n Finalen: Globen, Stockholm, 
15/3

här hiTTAr du mElodifEsTivAlEn
Åtta bidrag som gått vidare från deltävlingarna tävlar 
mot varandra i fyra dueller. Vinnaren i varje duell går vi-
dare till nästa omgång. Till slut återstår två bidrag som 
går till final.

så går AndrA chAnsEn Till
I finalen tävlar tio bidrag. Röstningen av-
görs genom svenska folkets telefonröster 
och elva jurygrupper. Svenska folkets och 
jurygruppernas röster väger lika tungt.

så går finAlEn Till
Deltävlingarna och Andra chansen sänds i SVT1, lör-
dagar kl 20.00–21.30. Finalen kl 20.00–22.00.
Programledare är Kristian Luuk och till sin hjälp har han 
Björn Gustafsson och Nour El-Refai.

TidEr och progrAmlEdArE

Fyra tjejer, men var kom-
mer �:an ifrån? Antagligen 
placeringen efter i kväll.

formkurvA
Sämst nummer. Få 

tvåor ut på scenen har 
gått vidare i tävlingen.

sTArTplAcEring

och sätter plus på bidragen i den första delfinalen. 
Tillsammans med det allra senaste om formen på 

artisterna, speloddsen och startnumrets betydelse 

hjälper vi dig att få koll på allt inför kväl-
lens drama. Klockan 21.30 vet vi hur 
det gick. Markus Larsson

Sveriges svar på 
bockarna Bruse är lika 
laddade pyrotekniken.

formkurvA
Ett mycket bra num-

mer, öppningslåtarna vin-
ner ofta enligt statistiken.

sTArTplAcEring
Att vara söt, snäll 

och skönsjungande 
räcker inte alltid.

formkurvA
Bra historiskt sett, de 

senaste åren har inga fy-
ror tagit sig direkt till final.

sTArTplAcEring
Hon skiner som en 

diskoboll. Får hon lysa 
upp Globen också?

formkurvA
Trea innebär tuff mot-

vind. Det är ett dåligt start-
nummer historiskt sett.

sTArTplAcEring
på af-

tonbladet.se
6,3 %

läsArrösTEr
Upp-

mätt på gen-
repet.

95,2 dB
jubElvolym

Amy har total kon-
troll på kameror, scen 
och publik.

formkurvA
Ett bra startnummer, 

2007 hade tre av fyra delfi-
nalvinnare startnummer sex.

sTArTplAcEring
Bra form, men två 

dassiga framträdanden 
innan bådar illa.

formkurvA
2006 blev både Bengt-

zing och The Poodles fi-
nalklara från femte plats.

sTArTplAcEring
Han föds ur en fjäderhög

– och det känns naturligt. Låten 
lyckas med att göra allt normalt.

formkurvA
Grattis! Att va-

ra sist ut är bästa 
startnumret.

sTArTplAcEring
Koreografen sitter stil-

la på sin plats och njuter 
som vi andra. Gott tecken.

formkurvA
Ett okej startnum-

mer, men hamnar lätt i 
skuggan av finalnumret.

sTArTplAcEring

på af-
tonbladet.se
1,5 %

läsArrösTEr
Upp-

mätt på gen-
repet.

97,4 dB
jubElvolym

på af-
tonbladet.se
9,5 %

läsArrösTEr
Upp-

mätt på gen-
repet.

93,0 dB
jubElvolym

på af-
tonbladet.se
5,9 %

läsArrösTEr
Upp-

mätt på gen-
repet.

93,3 dB
jubElvolym

på 
aftonbla-
det.se

30,8 %
läsArrösTEr

Upp-
mätt på gen-
repet.

96,8 dB
jubElvolym

på af-
tonbladet.se
4,9 %

läsArrösTEr
Upp-

mätt på gen-
repet.

95,3 dB
jubElvolym

på af-
tonbladet.se
5,5 %

läsArrösTEr
Upp-

mätt på gen-
repet.

95,3 dB
jubElvolym

på 
aftonbla-
det.se

35,6 %
läsArrösTEr

uniBet   1,15
Betway   1,33
expekt   1,20

spEloddsEn
Upp-

mätt på gen-
repet.

98,9 dB
jubElvolym

supEr-
guidE

uniBet   7,00
Betway  8,00
expekt   8,00

spEloddsEn
uniBet   5,00
Betway  5,50
expekt   5,00

spEloddsEn
uniBet   4,75
Betway  8,00
expekt   5,00

spEloddsEn

uniBet   5,50
Betway  6,00
expekt   6,50

spEloddsEn
uniBet   4,75
Betway  2,50
expekt   4,00

spEloddsEn
uniBet   1,15
Betway   1,13
expekt   1,20

spEloddsEn
uniBet   8,00
Betway  10,00
expekt   8,00

spEloddsEn

?+?+?+
Artist: E-Type &  
The Poodles
Text och musik: Jacob 
Samuel, Martin Eriksson
S Ni vet vad ni får. Frisyrer som in-
spirerats av jordens vildaste regn-
skogar. Fyra baskaggar. Kastrera-
de tjut. Riff. Själva låten är en liten 
besvikelse – jag hade bland annat 
väntat mig en mer actionladdad 
refräng. Men samtidigt uppträder 
Poodles och E-Type med en säll-
synt blandning av total dedikation 
och en befriande glimt i ögat. Och 
viktigast av allt: de bränner av fyr-
verkerier för hundratusentals kro-
nor. Så raggar man ibland upp ett 
bonusplus. Se och lär.

?+?+
Artist: Face-84
Text och musik: Lars 
”Dille” Diedricson, Martin 
Hedström, Wille Crafoord
S Face-�4 vill ha en hönsnäts-
bur med alla gamla ex på vinden. 
Jo, de sjunger faktiskt så. För då 
kan de plocka fram dem då och 
då. Och ge dem en klapp på kin-
den. Nämen hurra. Numret är så 
sött att Livsmedelsverket varnar 
för akut sockerchock i kväll. Mu-
siken? En rar kram mellan Phil 
Spector och The Pinks. Proble-
met är att Face-�4 snart fyller 
25. Men de uppträder och sjung-
er som om de gör debut under 
roliga timmen på mellanstadiet.

?+?+
Artist: Michael 
Michailoff
Text och musik: 
 Michail Michailoff, Joakim 
Övrenius, Patric Jonsson
S Michailoffs stora problem är att 
han inte har en egen, tydlig pro-
fil. Han sjunger en enkel och för-
utsägbar pastisch på heterosex-
uell brittisk pop från 60-talets Li-
verpool. På ett sätt som inte alls 
är i närheten av förebilden An-
dreas Johnson. ”That’s love” lig-
ger dessutom tajt sked med Karl 
Martindahls gamla schlagerbi-
drag ”Love turns water into wi-
ne”. Det är i stort sett samma låt. 
Fantasilöst.

?+?+?+?+
Artist: Amy Diamond
Text och musik: San-
dra Nordström, Mathias 
Venge, Peter Wennerberg
S Titta noga. ”Thank you” är en 
rafflande frontalkrock mellan 
elektronisk cheerleaderpop och 
ZZ Tops tomteboogie. 15-åring-
ens energi sprakar mer än E-Ty-
pes & The Poodles fyrverkerier. 
När låten börjar är Amy fortfaran-
de en lovande barnstjärna. Men 
när ”Thank you” har exploderat 
färdigt är hon en ny och modern 
och strålande schlagerprinsessa. 
Förvandlingen tar tre minuter.

?+?+?+
Artist: Velvet
Text och musik: 
 Niclas Molinder, Joacim 
Persson, Pelle Ankarberg, 
Niko Valsamidis, Fredrik 
Larsson, David Jassy
S”Déjà vu” är ett märkligt bidrag. 
I grunden en snygg diskolåt och 
numret återanvänder alla klyschor 
som finns, inklusive så korta kjoltyg 
att Benny Hill hade kört rakt ner i 
diket. Men Velvet är inte en tillräck-
ligt stark artist. Det är såna här Jes-
sica Andersson-nummer som just 
Jessica Andersson brukar miss-
lyckas med. Velvet är med andra 
ord proffsig, bra och småtråkig på 
samma gång. En konstig bedrift.

?+?+
Artist: Brandur
Text och musik: 
 Henrik Wikström, Kristian 
Lagerström
S En kvinnlig kollega i pressrum-
met vill svepa in keruben Brandur 
i sockervadd – och äta upp ho-
nom. Jag skulle behålla vadden 
och räcka över en bra refräng  i 
stället. ”Lullaby” är en långsam 
och pastoral ljudkuliss, med en 
avskalad koreografi som påmin-
ner om Serbiens ESC-vinna-
re i fjol, Marija Serifovics ”Molit-
va”. Det är som en tisdag på tåg-
perrongen i Katrineholm – ing-
et händer.

?+?+?+
Artist: Suzzie Tapper
Text och musik: Amir Aly, 
Maciel Numhauser, Robin Ab-
rahamsson, Bobby Ljunggren, 
Suzzie Tapper
S Om Sonja Aldén hade gjort ”Visst 
finns mirakel” skulle det ha blivit en 
helt annan Svensktoppen-ballad – 
stark och spektakulär i all sin enkel-
het. Suzzie Tappers version, som ver-
kar vara inspirerad av Eva Dahlgrens 
tidiga 90-tal, är däremot full av ärr 
och sår. Texten blir minst sagt trovär-
dig tack vare Tappers sköra röst och 
uppenbarelse. Hon är märkt av sin 
sjukdom och sjunger med darrande 
händer. Men hon utstrålar också en 
väldigt speciell och trasig stolthet.

_-
Artist: Christer Sjögren
Text och musik: 
 Henrik Wikström, Kristian 
Lagerström
S Ett minus? Låter det lågt? Ja, 
kanske det. Men det är ett myck-
et ömt och kärleksfullt  minus. 
Genom smöriga oompa-cirkusen 
”I love Europe” uppfinner Sjögren 
en helt ny buskisdivision. Han 
kan verkligen vara dålig med stil 
och kramgo värme. Bara synt-
trumpeten förtjänar en egen krö-
nika. Och kommer Christer till 
och med göra tummen upp i bi-
dragets oförglömliga mittparti? 
Det vore ju helt …  magnifique.
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