
Från den stund som jag klev in ge-
nom dörrarna på Inferno i Katrine-
holm ända tills jag gick ut igen hade 
jag ett leende på läpparna. Så fort 
jag klev in i lokalen så kände jag hur 
glädjen spred sig i rummet bland 
alla människor som var där. Många 
var förväntansfulla över vad de skul-
le få se och höra. 

Kvällens konsert var en akustisk 
konsert. Med akustisk så menar 
man oftast att musiken som fram-
förs i stort sätt bara använder sång 
eller något instrument som inte är 
elektroniskt och det var precis så det 
var idag.

Några minuter efter den utsatta ti-
den, klockan 19, så kom två 16-åriga  
tjejer in på scenen – Kristina Karls-
son och Fia Bjärbo. De sjöng och 
spelade några covers som är gjorda 

av ett flertal kända artister. De två 
talangfulla tjejerna sjöng och ack-
ompanjerade varandra genom de 
olika sångerna. De var mycket sam-
spelta och gjorde ett imponerande 
framträdande. 

Efter en stunds paus så kom 
King’s Court ut på scenen utan 
minsta antydan till nervositet. De 
fyra killarna som är med i bandet 
började med att sjunga och spela ett 
par låtar som de har skrivit och kom-
ponerat själva. Som sista låt spelade 
de en cover på låten ”Losing You” 
av det kända bandet Dead By April, 
vilket de gjorde mycket bra. Deras 
klockrena stämmor fick oss i publi-
ken att lyssna noga och njuta av det 
vi hörde. 

Sist så fick vi se Tales Of A Broken 
Mind på scenen. Detta är ett band 

som består av fyra killar, det är en 
härlig grupp med bra sångarrange-
mang. Det syns tydligt att de tycker 
om att stå på scenen och framträda 
inför publik. De har ett säkert sätt 
vilket imponerade och de spelade 
och sjöng låtar som de har skrivit 
själva – nu finns även deras låtar på 
Spotify. 

Sammanfattningsvis så anser jag 
att det var många bra band och ar-
tister som uppträdde denna kväll 
och jag såg att de hade mycket ro-
ligt på scenen. Om det fanns någon 
nervositet hos någon som uppträdde 
så syntes det inte utåt. De agerade 
mycket lugnt och proffsigt. Det var 
många bra sångare med många bra 
stämmor och de som uppträdde  
kunde verkligen hantera sina in-
strument. Det var bra ljudkvalité  

vilket gör mycket för banden och 
inte minst för publiken. 

Efter denna afton och i den mysi-
ga atmosfären som Inferno ger besö-
karen, så kan man lugnt konstatera 
att ingen lämnade lokalen oberörd. 
Jag hoppas på att få komma tillbaka 
till Inferno och titta på fler sådana 
här talangfulla artister och framträ-
danden. 

Det är roligt att Katrineholm har 
denna plats där lokala (och andra) 
artister får en chans att uppträda 
och visa sig inför publik. Det är ock-
så bra att det endast kostar 30 kro-
nor i entré vilket är en rimlig summa 
för ungdomar. Jag hoppas att det 
till nästa tillfälle dock kommer mer 
publik, som kan få njuta lika mycket 
som jag gjorde i kväll.  
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Tales Of A Broken Mind (ovan) firade nya singeln ”Any Given Day” med akustisk konsert på Inferno. De klockrena stämmorna King’s Court (nedan till vänster) bjöd på fick 
publiken att njuta. Kristina Karlsson och Fia Bjärbo (nedan till höger) var imponerande samspelta.


