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Krog&klubb

PULSEN PÅ

5 FAVORITER

... Suvi Avara, Umeås okrönta karaokedrottning.

UTESTÄLLE:

Jag gillar Schlagerklubben,
alla är glada och det är aldrig bråk, musikmässigt gillar jag Corona också.

Finlands sak är vår! De har gett oss Mark
Levengood, köttpiroger och Mumintrollen, nu har Finland lyckats igen. Nöjesmagasinet City möter Suvi Avara och pratar
skönsång och fred på jorden.

DRICKER I BAREN:

En god finsk öl.

– Ja, just nu är det fullt ös. Jag pluggade
till förskolelärare men det ligger på is, jag
har alldeles för kul på jobbet helt enkelt.
Schlagerklubben är ju populärare än någonsin, och karaokekvällarna på KrogenKrogen har gått tokbra! Som bäst hade vi
över 400 pers en torsdagskväll, och vi ligger
stadigt över 150 gäster varje kväll. Sedan
i maj har jag börjat jobba som dj också,
bland annat på Corona.
Jag stuffar fram till dig i DJ-båset
och önskar David Hasselhoffs 90-talsdänga ”I´ve been looking for freedom”,
vad säger du då?

– Självklart! Det viktigaste för mig är att
spela det folk vill höra och göra människor
glada. Det är så jäkla kul att se någon bli

Tik Tok med Kesha.
ACCESSOAR:

18/12 FREDAG

Julskivan
Corona

19/12 LÖRDAG

Statoilburgare är det godaste som finns!

14.00 Jag och Fredrik vaknade hemma hos

överlycklig och studsa igång när man kör
deras låt.

Hur ser julen ut då, ett rogivande
och traditionsenligt kristet firande av
frälsarens födelse månne?

– Umeå Musik Service ska styra upp
festen på Dundret i Gällivare, uppesittarkväll dagen före julafton, dj-gig på juldagen och jobb på nyårsafton. Det ska bli
skitkul! Jag tar med mig brädan också så

25/12 JULDAGEN

Shape Up! + Two White Horses, Scharinska

Full House 21 år
Rex
19/12 LÖRDAG

Mono
TC

24/12 TORSDAG

Julafton
Scharinska

25/12 JULDAGEN

Goodfellas
Scharinska
+27
Rex

Nattklubb
Invito

får man passa på att åka lite snowboard när
man är ledig.
Men efter jul så blir det lugna puckar eller?

– Absolut inte! Det finns planer på en
karaoketurné i norra Sverige, vi håller på
att finslipa detaljerna med sponsorer och
krogar. Det går bra nu…
Jonas Pekkari

!!

Scharinska
8/1 FREDAG

Nattklubb
Corona

Scharinska sparar inte på
krutet under mellandagarna.
Annandagens afton innebär
risk för glädjefnatt och övertändning med en nöjesmeny
av sällan skådat slag. Eller
vad sägs om: Stämningsfyllt
liveframträdande med syskonpop av Two White Horses,
alltid lika partyframkallande
klubben Shape Up och inte
minst dansgolvs-frenzy med
Club Lennart.
För de lycksaliga djävlar
som lagt vantarna på förköpsbiljetter är det bara att
vänta, för oss andra är det
köbildning, stelfrusna tår och
ett aldrig svikande hopp på
ett julmirakel.

Hemvändarkväll
Rex

Club Sockerbeat
KrogenKrogen

Hemvändarkväll
Invito

26/12 ANNANDAGEN

Lesra – releaseparty
Scharinska
9/1 LÖRDAG

Schlagerklubben/Coverclub
23 år
13/1 ONSDAG

Klubb Lennart
Scharinska
16/1 LÖRDAG

Nattklubb
TC

16/1 LÖRDAG

Crystal Caravan + Ny Våg
Scharinska
16/1 LÖRDAG

Jimmy Ågren Band
Scharinska

23/1 LÖRDAG

Full House
Rex

8/1 FREDAG

”Jag vet att det finns tusentals av perfekta killar där ute, men det är bara
tre av oss som inte ser på fotboll!”

DANS-BAROMETERN

Hur okej är det att köra Pulp
fiction-moves på dansgolvet
RÅ-

MKT
GÄRNA

OCOOLT

FREDAGSKLUBBEN 27+, SISTA FREDAGEN VARJE MÅNAD
MASHED UP, 20 ÅR – NÄSTA KLUBB 5/2

Vill ni se mer så kolla in http://sexkommanoll.blogg.se/!

TJEJER

KILLAR

(Cirka 50 personer har svarat,
hälften killar hälften tjejer)

Hur gärna beställer du en Irish Coffee?

PLUMP?

Varken killar och tjejer
hyser agg mot denna replik. Men å andra
sidan är den i jordens roligaste replik heller.
CITYS KOMMENTAR:

NATTKLUBBAR
FULL HOUSE, 21 ÅR – VARJE LÖRDAG

DRYCKES-BAROMETERN

COOLT
ROLIG?

Pablo Fransisco –
istället för förfest.

PS

Skåne Nu, live

KROGFAKTA Citys egen undersökning avslöjar...
RAGGNINGSREPLIK-BAROMETERN

MATSAL / BAR / NATTKLUBB / FESTVÅNING / KONFERENS/ PROVNINGAR
FÖR FRÅGOR OCH BORDSBESTÄLLNING 090-70 60 50. WWW.REXBAR.COM

Betyg 7/10. Oskar skapade bra barstämning! Kunde ha varit mer folk när vi gick in på
klubben. Systembolaget kunde haft öppet
lite längre på lördagar.

Nattklubb + 20
Allstar

29/12 TISDAG

honom i hans källare efter en kväll på TC.
Lönnbakis.
15.00 Lagar frukost och missar Systembolaget. Ingen stress.
15.30 Käkar frukost nr två på Schmäck.
Kaffe, cheesecake och morotskaka.
17.00 Inhandlar Mojito-ingredienser och
3,5:or på Konsum som komplettering efter
den dåliga framförhållningen. Tacka Belzebub för trefemmor.
18.00 Blandar den första Mojiton och upptäcker att vi köpt vatten UTAN kolsyra,
fuck haha.
20.00 Några Mojitos senare så kommer
Eric och Cassandra förbi och vi sticker på
förfest inne i stan. Där var även bröderna
Dunkels, bland andra.
23.00 En aning förfriskade och fulla av energi, är vi på väg till Scharinska och klubben Guilty Pleasure som hålls av Dunkelsbröderna.
23.15 Inget folk har kommit än så vi skrattar åt krograpporten och beställer en öl och
en flatline i baren, sätter oss ned i källarens
danslokal och skrattar lite till åt den tomma
situationen och en ensam kille som dansar
järnet till Backstreet Boys med sina pekfingrar som vapen!
00.00 Folk! Det kommer FOLK! Blir bjuden
på två shottar och kvällens drink. Det spelas gamla godingar vilket gör att stämningen är på topp och jag ser inte en enda
sur min vart jag än går!
01.00 Dans för hela slanten tills svetten
rinner till bland annat Ebba Grön, Lady
Gaga och Michael Jacksson. Folk börjar
bli fulla, riktigt fulla, tjejer visar brösten och
hånglar med varandra! Barsexuell läste jag
att det hette på Urban Dictionary.
01.55 Är vi fortfarande smarta nog (rutinerade) att hämta ut jackan innan all kö.
Suger sen i sig det sista av ölen.
02.15 Subway. Köttbullmacka 19 kronor.
03.00 Efterfest hos Fredrik och matlagning.
Hjort-korvstroganoff och ris, en cigarett
och snark! Zzz...

Kvällens analys:

22/1 FREDAG

26/12 ANNANDAGEN

DJ: Tony Zoulias
Allstar

9/1 LÖRDAG

Nöjesmagasinet Citys
VINTERfest2010, Rex

26/12 ANNANDAGEN

26/12 ANNANDAGEN

25/12 JULDAGEN

GÅR UT:

En lördag i december

25/12 JULDAGEN

19/12 LÖRDAG

Niklas och Fredrik
21 år.
Ca två gånger per vecka beroende
på staden man befinner sig i och utbudet
av uteställen.
ÅLDER:

NATTMAT:

Nattklubbsvärldens nykomling
Allstar har, annandagen
till ära, bjudit in en riktig
DJ-veteran till att greppa spakarna. Tony Zoulias är förutom
musikchef på ZTV också en
hyllad och flitigt anlitad dj på
såväl kreddiga söderhak som
hårsprejsosande landsortsdiscon riket över. Årets
festligaste afton på Allstar ser
ut att bjuda på ett gungande
dansgolv med både en och
två slipsar spexigt knutna
i pannan. Annandagens
hemvändarkväll ger oss ett
unikt tillfälle för tårdrypande
återföreningar och opassande
nattklubbshångel, konferensstyle. Inte missa!

Industri Royal
Scharinska

KROGRAPPORTEN
RAPPORTERARE:

Armband.

!

KROG/KLUBB

Lördag à la Niklas och Fredrik.

LÅT JUST NU:

Vi hittar dig som karaokevärdinna
på Schlagerklubben och Krogen, plus
DJ:ande och mängder av företagsevent. Du är visst överallt just nu?

ALDRIG

4 cl irländsk whisky, starkt nybryggt kaffe, 1 tsk farinsocker, lättvispad
grädde.
GÖR SÅ HÄR: Häll whisky, varmt kaffe och
farinsocker i ett högt glas på fot, rör om ordentligt. Sikta på lättvispad grädde och strö
lite kaffepulver över drinken.
KU R IOSA: När transatlantiska fl ygtrafi ken
kom igång mellanlandade man på Irland.
Barchefen Joe Sheridan tänkte “varför inte
tillreda en amerikansk drink utifrån den irländska traditionen att hälla whisky i teet?”
I N N E HÅLL:

BOKA IN

Rex årliga rea i matsalen startar 9/1 2010

