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kultur&nöje

”FRÅN MOLOM
TILL KÄRLEKEN”

Söndagen 27 juli kl 18.00 Steninge kyrka

Filippa Westerberg

23 - 29 juli 2014

MUSIK I
SOMMAR-

Cello & sång

Jens Persson
Gitarr & sång

KVÄLL!

FRI ENTRÉ tack vare
Svenska kyrkans medlemmar

Varmt
Välkommen!

Välkommen in till McDonald’s® Halmstad!

&

TAGGADE. Petter och hans personliga coach Jojje Borssén (till vänster) är redo att mäta sina krafter när
Tylösand Aquathlon & Swim går av stapeln på fredag.
– Som artist har jag aldrig varit den stereotypa rapparen. Det är därför ni kan se mig springa ett
extremt lopp eller göra något annat som faller utanför ramen, säger artisten till 7 Dagar.

Kyrkans
Petter utmanar
kyrkogårdens dag havet i Tylösand
TYLÖSAND.
Hiphoparen Petter duckar inte för
nya utmaningar. På
fredag står han på
startlinjen när första
upplagan av
Tylösand Aquathlon
& Swim drar igång.

Lördagen den 26 juli kl 10-15 Harplinge
HARPLINGE KYRKA:
Utställning med prästens kläder
Visning av inventarier
13.00 Guidning i kyrkorummet
Kaffeservering
Musik:
Oviks & Ingrid Larne

Varmt

HARPLINGE KYRKOGÅRD:
Samling vid vaktmästarboden
Guidade vandringar:
10.00 Perennvandring
11.00 Gravsättningsalternativ
12.00 Trädvandring
Växtloppis & Korvgrillning

Välkomna!

Harplinge församlingsråd & kyrkvaktmästarna

I början av september ställs
artisten Petter Askergren, 40,
inför sommarens stora kraftmätning: att ta sig igenom
swimruntävlingen Ö till Ö
i Stockholms skärgård. Men
innan dess deltar rapparen i
flera tävlingar runt om i landet, däribland Tylösand Aquathlon & Swim på fredag.
– Detta ingår på något sätt
i min satsning den här sommaren. Jag försöker delta i så
många lopp som möjligt där
jag får simma och springa.
Tylösand är en vacker plats,
så varför inte liksom? Det är
en rolig utmaning, säger Petter när 7 Dagar ringer upp
honom.
Tylösand Aquathlon & Swim
är en sim- och löptävling med
distanser för såväl motionärer

som elitidrottare. I Petters fall
är det de längsta sträckorna
som gäller: 2 km simning i öppet vatten följt av 21 km terränglöpning.
– Det är inget jättelätt lopp
så det kommer nog bli rätt
mastigt alltså. För mig är det
minst lika underhållande som
det är jobbigt, man måste ju
kunna njuta av grejen också.
Ungefär elva år har gått sedan Petter Askergren började
träna ordentligt. Då var det
nödvändigt för att orka stå på
scen, i dag handlar det mer
om att hitta rätt balans i livet
– och inspirera andra.
– Det är väldigt viktigt för
mig att leva ett aktivt liv. Jag
tror inte att jag kan förändra
världen med en låt men jag
kan dra mitt strå till stacken.
Många följer mig och kan jag
vara en bra förebild för dem så
är jag gärna det. Jag har redan
peppat en massa människor
att träna och röra på sig.
– För mig som är en kreativ
och hyperaktiv person så är
löpning väldigt balsamerande.
Jag kommer på mina bästa
låttexter när jag är ute och
springer.

Hur är det med formen
inför helgen?
– Allt är relativt men jag
känner mig väl helt okej. Jag
tävlar mest med mig själv och
försöker hela tiden flytta mina
egna spelpjäser framåt. Ett sätt
att hålla sig i form är att alltid
ha små målsättningar.
Men är inte hiphopare
ganska lata?
– Det finns faktiskt många
rappare som springer, bland
andra Daniel Adams-Ray och
Promoe. Vi snackar ibland
om just löpning. Jag tror att
många som håller på med musik känner att det är ganska
skönt att vara aktiva.
I videon till din låt ”Tills
döden skiljer oss åt”
njuter du av havet. Har
du en förkärlek till naturen?
– Älskar man svensk natur
som jag gör så är det skitfett
att simma i svenska vatten.
Det må vara kallt och fullt av
brännmaneter men det är värt
det.
Patrik Ljungman
patrik.ljungman@hstd7dagar.se

