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50 Cent blev 
bitcoin -miljonär

 ■ Spartips från 50 Cent: Skaffa e" 
bitcoin-konto, glöm bort det i några 
år, och vips är du mångmiljonär. Det 
är åtminstone vad som hänt den 
amerikanske rapparen och skåde-
spelaren, skriver Dagens industri.
Redan 2014 kunde fansen köpa 
50 Cents album ”Animal ambition” 
med kryptovalutan. Han drog då in 
omkring 700 bitcoin, som då stod 
i cirka 660 dollar, på skivförsälj-
ningen. Sedan dess har valutans 
värde stigit kra#igt och 50 Cents 
700 bitcoin är i dag värda omkring 
60 miljoner kronor. (TT)

Extra föreställningar för Schyffert
 ■ Den tredje och sista säsongen 

för Henrik Schyfferts rosade 
stå upp-föreställning ”Var 
inte rädda” har nu dragit  
i gång. Samtidigt kommer 
besked om a" komikern  
ger två extraföreställningar  
i Stockholm den 11 och 
12 maj.
I föreställningen vill Schyffert 
rannsaka sina rädslor och 
sin förmåga a" våga tänja 
på gränserna.
”Nästan all humor är 
också baserad 
på rädslor; 
rädd för 

a" flyga, pinsam första 
dejt, läskigt med 

svärmor när hon 
börjar bli lite full. 

Det här tillsammans 
gör a" det är e" 
väldig roligt ämne 
a" ta sig an”, säger 
Henrik Schyffert i e" 
pressmeddelande 
från produktions-

bolaget.
Schyffert gästade 

Nyköping i med showen  
i höstas och återkom-

mer till Culturum den 
15 mars.

Snoop Dogg i ”Star 
trek”-parodi

 ■ Snoop Dogg är klar för en roll 
i kommande ”Star trek”-parodin 
”Unbelievable”. Hiphop-stjärnan 
ska därmed spela mot bland andra 
Nichelle Nichols, som spelade rol-
len som kommunikationsofficeren 
Uhura i NBC:s originalserie samt i de 
första sex ”Star trek”-filmerna.
Totalt medverkar över 40 skådespe-
lare från de olika ”Star trek”-serier 
som sänts genom åren. Snoop 
Dogg, som egentligen heter Calvin 
Broadus, ska även producera filmen 
som väntas få premiär senare i år. 
(TT)

”Jag känner mig 
både hedrad och 
stolt” 
Det säger svenske världsfotogra-
fen Mikael Jansson som får årets 
stipendium från Micael Bindefelds 
sti!else. Jansson gör e" omfat-
tande projekt där porträ"erar runt 
100 överlevare av Förintelsen.

Bennich Karlstedt 
om #metoo

 ■ På tisdag kom-
mer psykolo-
gen Anna Ben-
nich Karlstedt 
till Culturum i 
Nyköping och 
håller e" föredrag 
om #metoo- kam-
panjen och tystnadskulturen som 
föregå" den. 
Anna Bennich Karlstedt är utbildare 
inom stress, stresshantering, 
konflikthantering och liknande 
områden. I år är hon nominerad i 
kategorin Årets talare - Kvinna. 

Darth Vader – alla tiders filmskurk
 Jokern, Loki och Lord Voldemort må vara riktiga skurkar, men 
ingen slår Darth Vader. Sithlorden vann nämligen Empire 
Magazines omröstning när det gäller alla tiders värsta 
filmskurk, rapporterar Contactmusic. På andra plats hamnade 
Jokern och Loki blev trea.

Bosse Parnevik står i centrum i säsongens sista ”Stjärnorna på slo"et”.  FOTO: JONAS EKSTRÖMER

Parnevik: ”Man är stolt”

Han är den äldsta delta-
garen i den pågående 
säsongen av ”Stjärnorna 
på slottet” och en av dem 
med längst karriär. Imi-
tatören och komikern 
Bosse Parnevik fick sitt 
genombrott redan i bör-
jan av 1960-talet.

Parnevik berättar att 
han tackade ja efter att 
ha fått vara med och 

styra vilka andra stjär-
nor som skulle bjudas in 
till slottet.

– Det fattades väl 
någon och så föreslog 
jag några och sa att om 
de kommer med så kan 
jag ställa upp. Man tog 
hänsyn till vad jag tyckte, 
berättar han.
Hur såg dina önskemål 
ut?

– Jag nämnde då Björn 
Skifs, Ann-Louise Hanson 
och Bert-Åke Varg. Skifs, 
han har väl alltid tackat 
nej men jag är glad över 
att det blev Ann-Lou-
ise. Vi har varit grannar 
i några år och som hon 
nämnde i sitt program 
var det jag som upp-
muntrade henne att göra 
imitationer, och det har 
hon ju lyckats bra med.

Ann-Louise Hanson var 
också den enda som han 
kände innan han reste till 
slottet i somras. Väl där 
kom han dock väl överens 
med samtliga deltagare.

– Med dessa stjärnor 
tar vi för givet, att vi är 
vänner hela livet, dekla-
merar Bosse Parnevik.

På hans dag blir det 
bland annat en fråge-
sport om hans gamla 
nummer och imitatio-
ner. Men det blir också 
golfspel – Bosse är ju som 
bekant far till golfproff-
set Jesper Parnevik.

– Vi tar korta slag, 
det fanns en damm 
där och bollen skulle 
hamna i den. Jag höll 
lite extralektioner med 
Marianne (Mörck) för 
hon hade ingen aning 
om vad det handlade 

om. Men sedan tog hon 
över min instruktion 
med de andra på ett väl-
digt roligt sätt, jag hop-
pas att det kommer med.

Eftersom Bosse är far 
till Jesper är han således 
farfar till artisten Peg 
Parnevik. Han berättar 
att han är glad över att 
namnet Parnevik lever 
vidare i nöjesbranschen.

– Så länge det är i posi-
tiva sammanhang. Man 
är stolt över dem, fak-
tiskt, säger han.

”Stjärnorna på slottet” 
sänds i SVT1 på lördag 
klockan 20.00.
Linus Brännström/TT

Bosse Parnevik är sist ut i årets ”Stjär-
norna på slo"et”. På hans dag blir det 
både imitationer och golf.
– Vi hade mycket roligt, säger underhåll-
ningsveteranen.

Bennich 
Karlstedt.

Upplägget är en given succé. 
I ”Gentlemannen” får hyl-
lade och mångsidiga Hen-
rik Dorsin, briljera i en massa 
knäppa, högvälborna figurer, 
män och kvinnor ur den sten- 
och anrika släkten D’ysquith. 

Mot honom ställs Drama-
tenskådespelaren och förfat-
taren Andreas T Olsson i rollen 
som Monty Navarro. Han är 
en ung, fattig man, som strax 
efter sin mors begravning får 
veta av den smått galna Miss 
Shingle (Anette Belander) att 
han tillhör släkten D’ysquith.  
Han får också veta att det finns 
åtta personer i arvsföljden 
mellan honom och titeln som 
släktens lord och tillhörande 
förmögenhet och slott. 

När Montys försök att närma 
sig släkten genom att erbjuda 
sina tjänster som fondmäklare 
avvisas på det högfärdigaste 
vis och hans älskade Sibella 
(spelas av en utmärkt Sara 
Jangfeldt) väljer bort honom 
för att istället gifta sig rikt, tar 
en plan form i hans huvud. 

Han ska döda sig upp i det 
brittiska klassamhället. På 
vägen förändrar han som 
människa och möte också kär-

leken igen i form av en ”kusin” 
(Emmi Christensson).

Gentlemannan är en skru-
vad mix av olika genrer och 
uttryck - dramatisk teater, fars, 
satir, operett, musikal och tv-
serie som utspelar sig i det vik-
torianska England. Scenografi 
och kostym (av Nigel Hook) 
är extra allt - lätt inspirerad 
av Harry Potter och Monty 
Python. 

Calle Norléns svenska sång-
texter måste också nämnas, de 
rymmer värme och stor humor 
och för historien framåt och 
lockar till många gapskratt.

Allra roligast är när Hen-
rik Dorsin som Adalbert 
D’Ysquith sjunger ”Vad är fat-
tigt folks problem?” och duet-
ten ”Bättre med en man” där 
Monty och ”kusinen” Henry 
D’ysquith drabbas av en bro-
mance det slår gnistor om.

Grejen med ”Gentleman-
nen” är förstås Henrik Dorsins 
olika figurer. Han är helt feno-
menal som gisten präst och en 
Leif GW Perssondoftande ban-
kir. Galet skruvad som socie-
tetsdam i brittisk kolonial-
stil och rar som bortkommen 
ungkarl, fostrad i internatsko-
lornas värld. 

Det hade varit lätt att figurerna 
tog över och att ”Gentleman-
nen” hade blivit rad sketcher 
med transportsträckor däre-
mellan.

Men en lagom dos av Hen-
riks Dorsin i olika karaktä-
rer, maffiga duetter mellan 
Emmi Christensson och Sara 
Jangfeldt, en Suzanne Reuter 
som dryper av giftig sarkasm 
den charmiga Andreas T Ols-
son som strebern Monty, blir 
musikalen ”Gentlemannen” 
på Oscarsteatern en föreställ-
ning som bjuder på massor 
av feelgood och förslösande 
skratt. 
Catarina Nitz

Mördande roligt 
om klassresa
Musikal

Gentlemannen – a 
gentleman’s guide to love and 
murder
Av: Robert L Freedman och Ste-
ven Lu!vak baserad på roman 
av Roy Horniman.
Regi: Markus Virta
Översä!ning: Calle Norlén
Kostym och scenografi: Nigel 
Hook 
Medverkande: Henrik Dorsin, 
Andreas T Olsson, Suzanne 
Reuter, Sara Jangfeldt, Emmi 
Christensson och Ane"e 
Belander
Oscarsteatern, Stockholm

Ane"e Belander från Åkers Styckebruk spelar rollen som den småtokiga 
miss Shingle, och den som sä"er mordgriller i huvudet på Monty Navarro 
(Andreas T Olsson). FOTO: MATS BÄCKER 

Årets stjärnor på slo"et

 ■ Bosse Parnevik, 79 år, 
är komiker och en skicklig 
imitatör. Slog igenom på 
1960-talet och har medver-
kat i oräkneliga revyer och 
tv-shower. Far till golfaren 
Jesper Parnevik och farfar 
till artisten Peg Parnevik.

 ■ Ann-Louise Hanson, 73 
år, är sångerska med över 
600 låtar på meritlistan. 
Hon har medverkat  
i Melodifestivalen 13 
gånger, vilket är svenskt 
rekord, men hon har aldrig 
vunnit.

 ■ Marianne Mörck, 68 
år, är operasångerska och 
skådespelare som utbil-
dade sig på scenskolan i 
Göteborg i början av 1970-
talet. På senare tid har hon 
medverkat i ”Wallander”-
filmerna samt tv-serien 
”Bonusfamiljen”.

 ■ Peter Jöback, 46 år, är en 
av våra stora musikalstjärnor 
och fick si" genombro" med 
”Kristina från Duvemåla” och 
låten ”Guldet blev till sand”. 
Han blev den förste europén 
som spelade titelrollen i 
”Phantom of the opera” på 
Broadway i New York.

 ■ Regina Lund, 50 år, är 
skådespelare och slog 
igenom stort med tv-serien 
”Rederiet”. Hon är även 
poet, låtskrivare, förfa"are, 
konstnär och arbetar i dag 
också som healer.


