
Vägen från från helvetet till scenen
Hon jobbade i kassan på Ica, han levde utanför samhället. Hon ringde polisen när hon såg honom snatta och hans bild sattes
upp i personalrummet bland andra snattare. 20 år senare möttes de igen.

När Hilda Sandgren ringde polisen och anmälde Kent Sidvall för snatteri
1997 trodde ingen av dem att de skulle mötas igen. Nästan 20 år senare
har Kent slagit sig fri från missbruket och äntrat scenen som jazzsångare -
och Hilda bokar hans turnéer.

Kents väg in i missbruket är kanske inte den vanligaste, eller som han
kallar det själv ”en lång och komplicerad historia” vilket även är titeln på
hans memoarer. Det är en historia som börjar med att Kent går med i en
mormonförsamling och slutar i Stockholms tunnelbana där Kent tigger
pengar till både sig själv och vänner. När Kent till slut blev nykter och vände
sitt liv var det mot scenen och musiken han gick. Genom Sensus initiativ
Medis 5 har Kent givit ut sina memoarer och börjat uppträda med cool jazz,
standards som ”Autumn leaves” och ”My funny Valentine”.

Hilda startade upp sitt bokningsbolag MTA Production 2000 och blev
därmed Sveriges första kvinnliga grundare, ägare och VD av ett
bokningsbolag. Med en roster innehållande stora namn som Ale Möller,
Rigmor Gustafsson, Oddjob och Lisa Miskovsky har hon en tydlig vision om att arbeta med Sveriges bästa musiker inom främst folkmusik, jazz
och världsmusik.

Det skulle dröja till hösten 2015, när Åsa Blancks dokumentärserie ”Det är inte så dumt att bli gammal”, innan Hilda återsåg Kent, eller
”snattaren” som han kort och gott kommit att kallas bland henne och hennes gamla kollegor. I avsnittet ”Vägen till vansinnet” får vi följa med
Kent i hans vardag och lära känna den ovanligt långa mannen med den mörka, rökiga rösten och de vänliga ögonen. I ett facebookinlägg
berättar Hilda att hon ömsom skrattade och ömsom grät när ”snattarens” historia rullades upp och insåg samtidigt att den här mannen vill hon
arbeta med. Hela Sverige borde få höra Kent Sidvall sjunga och berätta sin livshistoria! Sagt och gjort ingår Kent Sidvall nu i MTA Productions
roster och bokas till såväl stora konserthus som till små intima viskaféer.

Det är en solskenshistoria som nästan är lite för bra för att vara sann och kanske är det just därför som Hildas facebook-inlägg fått sådant
genomslag. Hundratals har gillat och många har delat och kommenterat den sagolika historien kring Hildas och Kents första möte.

Kent Sidvall satsar nu helhjärtat på musiken och att berätta sin historia genom sin bok. I november syns han både på Stadsmissionens Café i
Linköping där han tillsammans med Tina Rydberg håller en författarsalong med musik 10/11 och i Alvesta där han gör en intim spelning på
Maggans Café 11/11.
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