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Sebastian Lindström och Daniel Karlsson
inledde själva den första offentliga versionen av
”Konsert i mitt vardagsrum” på Villa Sandhem
i går. De hade också bjudit in Silent Chaos, det
vill säga och Anna Lundén och Linnéa Gillstam
(bilden nedan) att uppträda på premiären.

Öl, mat och akustiska gitarrer

Idén i sig är enkel, som många av de goda idéerna
är. Från att ha träffats hemma i vardagsrummet
och spelat tillsammans tar man det intima med
sig och flyttar till en plats där fler kan vara delaktiga och lyssna.
Sebastian Lindström och Daniel Karlsson hade
i går kväll premiär på den offentliga versionen av
sin och kompisarnas ”Konsert i mitt vardagsrum”.
Platsen man valt var Katrineholms mest vardagsrumslika scen, Villa Sandhem.
Förutom att de unga herrarna själv passande
nog spelade allra först denna startkväll så hade de
tagit med sig duon Anna Lundén och Linnéa Gillstam för ett framträdande. Anna och Linnéa som
valt att börja använda sig av bandnamnet Silent
Chaos.
Med levande ljus som fick inrama det hörn som
fungerade som scen – för att ännu mer öka den
redan höga mysighetsfaktorn – inledde Sebastian
och Daniel med ett knippe finstämda sånger.
Nackdelen med att ta denna akustiskt lågmälda
musik ut i restaurangmiljö är att en del av nyanserna går förlorade i öl- och matsorlet. Det finns
alltid någon vid något bord som efter att ha fått
i sig lite alkohol själv vill vara i centrum och höjer
volymen på sitt eget tal markant. Men den avslappnade atmosfären som tycks sitta i väggarna på Villa
Sandhem väger upp det.
Sebastian Lindström har många säkert träffat
på som trubadur i trakten. Men han skriver också
eget material av god kvalitet, och i Daniel Karlsson

har han hittat en gitarrist som kan ge dessa låtar
extra färg. Daniel känner vi som fixaren och
arrangören ”Sensus-Danne”, men han är också en
skicklig musiker som gärna får inta scenen oftare.
Linnéa Gillstam känner vi också sedan tidigare,
då mest som sångerska i hårdrockande Chameleon. Men som Silent Chaos tillsammans med
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Anna Lundén handlar det om något helt annat.
Skir pop som jag gärna vill höra mer av efter det
här första mötet.
Precis som hela ”Konsert i mitt vardagsrum”
gärna får bli en återkommande händelse. Det skulle
ge Katrineholms musikliv en dimension till.
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