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På bilden ser ni 129 personer som förtjänar en särskild plats i rampljuset. För tolfte året i rad har Sydsvenskan
bjudit in årets kultur- och nöjesförbättrare i Malmö och Lund.
1. Filippa Freijd, Filmskapare. Gjorde tillsammans med Buffy Croall och Saga Gärde Inkonst TV, ett program på
webben om Malmös kulturliv.
2. Sanna Åkesson. Dj och arrangör av Kartellen, klubbcirkusen på Inkonst som har tagit freakshow till en ny nivå
med köttkrokar och dansburar. Har också startat nätverk för stans kvinnliga dj:ar.
3. Therese Svensson. Sockervaddsflicka på Kartellen, klubbarrangör av Tiki Tuesdays och nöjesbloggare.
4. Caroline Elmqvist. Dj och arrangör av Kartellen. Se nr 2.
5. Mattias Thorbjörnsson, Konstnärlig ledare för Teater Insite (tillsammans med Ragna Weisteen). Insite satte
under året upp ”Drömspelet – 2374 steg närmare sanningen” och ”Alltings yta”.

6. Pelle Öhlund, Konstnärlig ledare för Varietéteatern Barbès (tillsammans med Nina Jemth). Veteranen Barbès
gjorde i år en av sina sällsynta vuxenföreställningar, ”Ingen anledning till panik”, och fick lysande recensioner.
7. Maria Jahnke. Dj och klubbarrangör I Love! Brenda Walsh. När succén I Love! fick tillskott av dj-duon Brenda
Walsh i somras var en ny superklubb född.
8. Emilia Holmqvist. Dj och klubbarrangör I Love! Brenda Walsh. Se nr 7. Emilia är även en av hjärnorna bakom
nya r’n’b-bloggen Plain Gold.
9. Anna-Mia Barwe, skicklig och personlig jazzsångerska. Firade 2008 tjugoårsjubileum med sitt band, på
Palladiums scen.
10. Gaby Ryd, sångerska i vispopbandet Gaby and the guns som under året bytte sångspråk från engelska till
svenska och med passion och envishet på egen hand gav ut sin självbetitlade ep.
11. Mai Trinh, Restaurang Mrs Saigon. Target kördes ut ur Saluhallen och återuppstod som Malmös bästa
vietnamesiska restaurang: Mrs Saigon.
12. Khoa Nguyen, Restaurang Mrs Saigon. Se nr 11.
13. Ola Gustafsson (+ hunden Edvin), Gallerist Elastic. Håller fortsatt hög nivå på utställningarna, samtidigt som
han lanserar malmökonst på mässor runt om i världen.
14. Susann Roos, Galleriassistent Elastic. Se nr 13.
15. Evalena Tholin, Elastic. Se nr 13.
16. Jenny Nordberg,industridesigner på egna företaget Apocalypse som kom med en av årets bästa produkter,
både sett till innovation, lokalproduktion och hållbar konsumtion: att göra tvål av förbrukad falafelolja.
17. Petra Lilja, industridesigner. Se nr 16.
18. Staffan Lindberg. Projektledare för Selfmade och klubbarrangör för Backlash. Tillsammans med Sophia
Ersson hjälper Staffan kreativa puppor att bli fjärilar i entreprenörsprojektet Selfmade. Han är även en av stans
flitigaste techno-dj:ar.
19. Sofia Söderberg. Dj och klubbarrangör I Love! Brenda Walsh. Se nr 7.
20. Behrang Miri, mångsysslare som nog aldrig sover. Under 2008 var han: Skådis i ”Zlatans leende”, pedagog
på Hermodsdalsskolan och Rosengårdsskolan, musiker som släppte debutalbumet ”Boken om vårt liv”,
pådrivare i RGRA, föreläsare, krönikör, debattör och konferencier.
21. Shirin Bartholdsson, dj och klubbarrangör för Wassup Rockers, som lagade smarrig mat till sina gäster.
22. Irika Sandström, Dj & fotograf (Collabo Queens). Collabo Queens har gjort succé både som egen klubb i
somras (som förra året) och med sitt eget golv på Rumble-festerna.
23. Johanna Ritscher, Konstnär och dj (Collabo Queens). Se nr 22.
24. Hailee Araya, skådespelare, manusförfattare och klubbarrangör som fick huvudrollen i den amerikanska
filmen ”The Black Messiah Murders”.

