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Dags för delfinal nummer två. Det har snackats en del om 
att det redan är klart att Carola & Andreas tar en av 

finalplatserna. Men det är du som avgör resultatet. Och för 
att du ska ha stenkoll på låtarna som tävlar i kväll så får du 

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

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

1 ”Love iN stereo”

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

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

2 ”du behöver aLdrig …”

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

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

5 ”just a miNute”

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

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

6 ”empty room”

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

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

3 ”razborka”

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

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

4 ”deN första svaLaN”

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

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

7”kebabpizza sLivovitza”

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

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

8 ”oNe Love”

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, 8,50 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 så här gick det förra veckaN
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

Sämst nummer. Få 
tvåor ut på scenen har 
gått vidare i tävlingen.

startpLaceriNg

hjälp av Aftonbladets Superguide. Markus Larsson 
guidar dig förstås och sätter plus på alla bidrag. Och du 

kan även fylla i hur du och dina vänner rös-
tar. Trevlig schlagerkväll! Markus Larsson

fyLL i era röster
Ett mycket bra num-

mer, öppningslåtarna vin-
ner ofta enligt statistiken.

startpLaceriNg
Bra historiskt sett, de 

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

startpLaceriNg
Trea innebär tuff mot-

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

startpLaceriNg
på af-

tonbladet.se
1,6 %

Läsarröster
Upp-

mätt på gen-
repet.

95,2 dB
jubeLvoLym

Ett bra startnummer, 
200� hade tre av fyra delfi-
nalvinnare startnummer sex.

startpLaceriNg
200� blev både Bengt-

zing och The Poodles fi-
nalklara från femte plats.

startpLaceriNg
Grattis! Att va-

ra sist ut är bästa 
startnumret.

startpLaceriNg
Ett okej startnum-

mer, men hamnar lätt i 
skuggan av finalnumret.

startpLaceriNg

på af-
tonbladet.se
3,4 %

Läsarröster
Upp-

mätt på gen-
repet.

95,8 dB
jubeLvoLym

på 
aftonbla-
det.se

29,5 %
Läsarröster

Upp-
mätt på gen-
repet.

96,8 dB
jubeLvoLym

på af-
tonbladet.se
3,8 %

Läsarröster
Upp-

mätt på gen-
repet.

97,1 dB
jubeLvoLym

på 
aftonbla-
det.se

13,9 %
Läsarröster

Upp-
mätt på gen-
repet.

97,9 dB
jubeLvoLym

på af-
tonbladet.se
5,5 %

Läsarröster
Upp-

mätt på gen-
repet.

96,4 dB
jubeLvoLym

på 
aftonbla-
det.se

13,4 %
Läsarröster

Upp-
mätt på gen-
repet.

95,3 dB
jubeLvoLym

på 
aftonbla-
det.se

29,0 %
Läsarröster

uniBet  1,65
Betway  1,50
sv. spel  1,35

speLoddseN
Upp-

mätt på gen-
repet.

97,8 dB
jubeLvoLym

super-
guide

uniBet  10,00
Betway  9,00
sv. spel  30,00

speLoddseN
uniBet  15,00
Betway  14,00
sv. spel  30,00

speLoddseN
uniBet  7,00
Betway  7,00
sv. spel  12,00

speLoddseN

uniBet  1,05
Betway  1,07
sv. spel  1,01

speLoddseN
uniBet  15,00
Betway  10,00
sv. spel  30,00

speLoddseN
uniBet  1,70
Betway  2,15
sv. spel  1,30

speLoddseN
uniBet  7,00
Betway 5,00
sv. spel  6,00

speLoddseN

?+?+?+
Artist: Ola
Text och musik: Tony 
Nilsson, Mirja Breitholtz
S Ser du fram emot en popsing-
el som överträffar ”Natalie”? Då 
får du vänta ett tag till. Det dröjer 
överraskande länge innan refräng-
en i ”Love in stereo” fastnar. Num-
ret bygger på tre saker. 1. 80-ta-
lets slickaste västkustpop. 2. Olas 
utstrålning (blicken lägger armen 
runt ”Idol”-generationen och frågar: 
”Ska du följa med upp på en kopp 
latte, baby”?). 3. Säckpipor. Vänta 
nu... säckpipor? Okej. Olas främsta 
styrka är dock att fansen kommer 
slösa bort sina föräldrars årslöner 
på sms och telefonsamtal i kväll.

?+?+?+
Artist: Lasse Lindh
Text och musik:  
Lasse Lindh
S Lasse tar inte precis i så slip-
sen ramlar av och skjortan 
spricker. Han skalar av och to-
nar ner och visksjunger och ser 
nästan rädd ut framför kameror-
na. Scenutstrålningen är lite väl 
anonym. Men annars är det en 
bra strategi. Här får den söta me-
lodin och sympatiska refrängen 
ta plats och växa i fred. ”Du be-
höver aldrig mer vara rädd” låter 
som en fjunig lillebror till ett band 
från Eskilstuna som hittills har 
funkat ganska bra i Sverige. De 
heter Kent.

?+?+?+
Artist: Rongedal
Text och musik:  
Amir Aly, Henrik Wik-
ström, Magnus Rongedal, 
Henrik Rongedal
S Disconostalgi. Scissor Sisters 
och Bee Gees med Elton John 
på piano. Framförd av två kal-
hyggen i blodröda kostymfodral. 
Själva framträdandet är enkelt 
och muskulöst. Rongedal glider 
nerför ramper, synkroniserar si-
na poser och sparkar omkull mik-
rofonstativ. Det är inget fel på en-
ergin och tempot. Det ser ut som 
om nån släppt loss två vuxna 
män med barnasinnet kvar i boll-
havet på Ikea.

?+?+?+?+
Artist: Sanna Nielsen
Text och musik:  
Bobby Ljunggren, Aleena 
Gibson
S Här har vi den. Balladen. Det 
stora blå. Med klassiska ekon 
från Whitney Houston och Ce-
line Dion. Och som vanligt har 
Bobby Ljunggren – de svens-
ka schlagerballadernas Way-
ne Gretzky – skrivit en låt utan 
minsta spår av kalkylerad cynism. 
Och Sanna Nielsen ... Inlevelsen 
är så stark att hon blir ett med lå-
ten. I kväll kan hon framkalla så 
stora rysningar att de ger utslag 
på Richterskalan. Strålande.

?+
Artist: The Nicole
Text och musik:  
Nicole Fuentes, Tord Bäck-
ström, Stefan Åberg
S Popexporten från Ryssland gör 
det inte lätt för sig. Öststats-r’n’b 
med dragspel? Enerverande re-
fräng? Har hon lånat Britney Spears 
unga lolita-garderob och korsat den 
med smaklös kitsch från Buttericks? 
Uppmanar hon tv-tittarna att do the 
borka? Stämmer det att The Nicole 
inte ens kan sjunga ordentligt? Sva-
ret är ja på alla frågor. Inget att bry 
sig om, med andra ord. Här har pu-
bliken i stället en utmärkt chans att 
fundera på vem som är vem av brö-
derna Rongedal. Hmm. Knivigt.

?+?+
Artist: Alexander Schöld
Text och musik: 
Fredrik Thomander,  
Anders Wikström, Ingela 
”Pling” Forsman
S Joakim Hillson eller Jimmy 
Jansson är ett par självklara refe-
renser här. Det handlar således 
om gitarrpop som försöker odla 
sin första mustasch. Själva hant-
verket är det inget större fel på – 
melodierna och refrängerna har 
ett bra schvung. Men Alexander 
Schöld är väldigt tam och ängs-
lig och nervös på scen. Man får 
nästan lust att cykla ner till korv-
kiosken och köpa en Pucko till 
honom. Som en liten tröst.

Artist: Andra Generationen
Text och musik: Vlatko 
Ancevski, Vlatko Gicarevski, 
Mats Nilsson, Stevan Tomu-
levski, Teddy Paunkoski, Otis 
Sandsjö
S Vill ni höra en vits? Det var nors-
ken, dansken, norrlänningen och 
Bellman. De skulle åka skoter. Nors-
ken vallade skidor, dansken gick på 
muggen och fräste en tärning, norr-
länningen gjorde hjortronsylt och 
Bellman ... ja, han gick och lade sig. 
Vad var det för kul med det? Inget 
alls. Men det finns ingen poäng med 
Andra Generationens balkanstökiga 
kebabkakofoni heller.

?+?+?+?+?+
Artist: Johnson  
& Häggkvist
Text och musik:  
Carola Häggkvist, Andre-
as Johnson, Peter Kvint

fyLL i era röster fyLL i era röster fyLL i era röster

fyLL i era röster fyLL i era röster fyLL i era röster fyLL i era röster

_-

SLÄS MER I 
MARKUS 
LARSSONS 
KRÖNIKA!

Amy DiamondChrister Sjögren Suzzie TapperPoodles & E-Type

till  
Final

anDRa  
chansen

S Var tog texten vägen? Tja, den 
växte till en krönika. Orden fick in-
te plats här. 
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