
Grammisfavoriten Oscar Danielson till Kalmar
Nästa vecka kommer Oscar Danielson, vis-sångaren som flera gånger tilldelats epitetet Sveriges
bästa textförfattare, till Kalmar. Tillsammans med Daniel Bingert befinner sig Oscar under veckan
på Waldorfskolan för att ge sammanlagt åtta skolkonserter för klasser från hela kommunen.
Under konserterna hörs både musik från Grammis-vinnande albumet ”Det kostar på att vara
barn” och Grammis-nominerade ”Oscar Danielson sjunger för barn som borde sova”.
Den 17e till 20e mars gör Oscar Danielson tillsammans med Daniel Bingert sin
första skolturné i Kalmar.
- Det är alltid kul att spela med Daniel, säger Oscar. Han är har sitt skrot-trumset
som han byggt själv; passar precis till mina låtar. Det här är vår första skolturné,
tidigare har vi gjort familjekonserter på festivaler och liknande.
Från måndag till torsdag befinner de sig på Waldorfskolan dit klasser från hela
länet bjudits in till varma konserter som lockar till både skratt och eftertanke. Oscar
Danielson tycker att det är särskilt roligt att komma till Kalmartrakten.
- Eftersom min farmor är från Kalmar har jag ju varit där en del när jag växte upp.

Oscar Danielson varken höjer rösten eller tar på sig clownnäsa. Texterna är smarta,
melodierna svängiga och stämningen den av ett kök mitt i bullbaket. Han sätter ord
och musik till saker vi inte vill glömma och tar både barn och vuxna på fullaste
allvar. Med åtta album, tre romaner och hundratals spelningar runtom i Norden har
Oscar inte bara lyckats charma Grammis-juryn, han charmar dessutom alla dem
som ser honom spela live eller hör hans musik. I februari 2012 mottog Oscar
Danielson en Grammis för Årets Barnskiva; ”Det kostar på att vara barn”. Nu är
Oscar tillbaka med ett nytt album för barn, ”Oscar Danielson sjunger för barn som
borde sova” (nov 2013) – även denna Grammis-nominerad. Det här är den sortens
musik som alla barn borde få lyssna på.
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