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För två år sedan satte sig tre par killar 
ner framför ett ensamt stearinljus hemma  
i vardagsrummet för att spela tillsam-
mans. På onsdag flyttar Daniel Karlsson 
och Sebastian Lindström in i Villa Sand-
hem för att kunna bjuda fler på musik.

Daniel Karlsson och Sebastian Lindström var 
med om de allra första kvällarna vid stearinljuset. 

– Jag hade precis flyttat hemifrån och vi hade 
tråkigt, säger Daniel Karlsson. Vi satte oss ner  
i vardagsrummet, och utan att slå på vare sig tvn 
eller ljuset började vi spela ihop. Någon kom på 
uttrycket ”Konsert i mitt vardagsrum” och plöts-
ligt hade vi något nytt på gång. 

I början hade de ”konsert” varje vecka. Olika 
personer var med och spelade varje gång. 

– Vi ville göra något av det hela, vi kände att vi 
hade ett bra koncept. 

Stämning med stearinljus
Tanken är att skapa något stämningsfullt och 
mysigt. Endast ett eller två ljus ska belysa musi-
kerna. Musiken är akustisk och allt material är 
egenskrivet. 

På Daniels initiativ tog man tag i idén. Konser-
ten planerades att sättas upp på Villa Sandhem, 
en lokal man ansåg bäst lämpad för ändamålet. 

– Villa Sandhem är en trevlig lokal, med bra 
personal och skön miljö, säger Daniel. Folk från 
Katrineholm, men också utifrån kan komma hit 
och spela. 

Linnéa Gillstam och Anna Lundén bjöds in att 
medverka. 

– Vi blev förfrågade om vi ville vara med, för-
klarar Anna Lundén. Vi hade vår första repetition 
för några månader sedan och sedan var det be-
stämt. 

Tjejerna och killarna hade sedan en mindre 
spelning för några månader sedan på Inferno. 
Tjejerna spelar för sig och killarna för sig. De-
ras stilar skiljer sig något från varandra. Killarna 
har hämtat inspiration till sina låtar från band 
som Mumford & Sons. Tjejernas stil har inslag 
av indie, pop och rock. För att verkligen få sig en 
uppfattning uppmanar de till att komma och själv 
lyssna. 

Linnéa Gillstam frontar i vanliga fall i metall-/
rockbandet Chameleon.

–  Jag trivs på scenen, säger Linnéa. 

Högstadie- och gymnasiekamraten Anna 
Lundén har inte gjort några framträdanden utan- 
för skolan, där tjejerna gick musik och estet till-
sammans. 

– Jag har inte samma scenvana som de andra 
och att vi dessutom spelar eget material gör att jag 
blir extra nervös, säger Anna.

Ingen trubadurkväll
Daniel Karlsson har mest spelat metall. 

– Jag är van att stå nedanför scenen och hjälpa 
till, inte att prata inför alla, förklarar Daniel. Det 
var två år sedan jag själv stod på scenen. Jag er-
känner att jag är jättenervös. 

Sebastian Lindström är kanske den med mest 
scenvana av dem alla.

– Jag brukar spela som trubadur tillsammans 
med min pappa ute på krogen, det här är väldigt 
annorlunda, säger Sebastian. 

Det som har rötterna i en tråkig hemmakväll 
tar nu steget till sin första ”lite större konsert” på 
Villa Sandhem. Konserten är på onsdag, den 20 
februari, och det är fri entré.
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Tar vardagsrummet till Villa Sandhem

Sebastian Lindström, Daniel Karlsson, 
Linnéa Gillstam och Anna Lundén är 
först ut när ”Konsert i mitt vardagsrum” 
växer från att vara en hemmakväll i en 
lägenhet till att bli en offentlig konsert 
på Villa Sandhem nu på onsdag.


