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Veronica Maggio sjunger klockrent och hennes popsånger mår gott i Stenhammarsalen, skriver GP:s Jan 
Andersson. 

Antony Hegarty fick stöd av nästan hela Symfonikergänget vid konserten i Slottsskogen i somras, men när 
Veronica Maggio drar igång höstens populära Popicalserie i Konserthuset, ja då får hon nöja sig med åtta 
medlemmar ur Göteborgs Symfoniker. Men det är ju inte det sämsta. 

Tvärtom lever Maggios rätt tröttsamma vardagsvåndor upp i den här omgivningen, musiken berikas på det sätt 
som jag antar var meningen med korsbefruktningen och Martin Schaub har verkligen gjort ett lysande arbete 
med att arrangera stråkarna. Veronica Maggio sjunger klockrent och hennes popsånger mår helt enkelt gott i 
Stenhammarsalen. Speciellt tydligt blir det i slutet av konserten när hon låter bandet vila och gör Gammal sång 
ännu en gång, fast bara med symfonikerna som ackompanjemang. 

Det låter fantastiskt och då önskar man att Maggios band stannat bakom scenen hela tiden. För det är när bandet 
breder ut sig som den här konserten saggar ihop. Som i den utdragna sängkammarsoulen Jajaja, då till och med 
den mest entusiastiska delen av publiken börjar skruva på sig. Inte heller Veronica Maggios största hit Dumpa 
mig övertygar nåt vidare. 

Fint funkar däremot den lätt självbiografiska låten 17 år om Veronica Maggios uppväxt i Uppsala, samt Havanna 
mamma och Nöjd? från Maggios debutplatta. 

Det mest udda inslaget den här kvällen är inte symfonikerna, de känns helt naturliga, nej det är pausen som 
inträder redan efter en halvtimme, precis när Veronica Maggio och publiken börjat bli varma i kläderna. Antar 
att det är ett rent marknadsmässigt beslut, ett sätt för Konserthuset att kränga mer vin och nötter, för musikaliskt 
känns det helt uppåt väggarna. Att köra i 30 minuter och sedan vila i 20 ... det gör ju inte ens mitt innebandylag. 

Jan Andersson031-62 46 11jan.andersson@gp.se 



 


