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Sedan det senaste nyhetsbrevet har vi hunnit gå från vår till sommar.
Solen skiner och kanske har man börjat längta till semestern, men
likväl jobbar vi på in i det sista. Symboliskt nog går detta nyhetsbrev
från vintersport till klassiska sommaraktiviteter.
I detta nyhetsbrev:
•

En rapport från Amanda och Jonathans skidresa

•

Mathildas text om gruppen Blackpink

•

Vår filmrecensent Niklas har sett filmen Coco och berättar vad han
tyckte

•

Sebastian tipsar om sina fem favoritlåtar

•

Henrik listar sina fem bästa utflyktstips inför sommaren

•

Fredriks sommarbingo med förslag på aktiviteter för den stundande
semestern

Amanda och Jonathans äventyr
i skidbacken

Blackpink

Söndagen den 11:e april så packade vi våra
bilar fulla för att åka upp till Åre där vi skulle ha
en veckas skidsemester. Vi bodde familjevis i
lägenheter på Brunkulla.
På måndag morgon så fick vi olika tider att
träffa våra skidlärare och fixa vår utrustning
på grund av pandemin. När allt var klart så
kastade vi oss ner för backarna.
På tisdagen när vi åkte ner för en backe så
fann vi oss plötsligt mitt i en inspelning och
fotografering av Bianca Ingrosso!
Våran vecka innehöll mycket offpist i skogen,
bus och branta backar och vi avslutade veckan
med tolka efter en skoter upp till Åreskutan.
En helt fantastisk vecka som gick alldeles för
fort.
Hälsningar från Jonte och Amanda

Blackpink är en sydkoreansk tjejgrupp bildad år 2016 av YG Entertainment,
bestående av Jisoo, Rose, Jennie och Lisa, dom debuterade den 8 Augusti 2016
med singelalbumet Square One, innehållande Whistle, deras första nummer
ett-låt i Sydkorea, samt Boombayah , deras första topplacering på Billboards
World Digital songs-list. Gruppens fans kallas för BLINK. Dom har varit med på
Coachella. Dom har en egen film, en Dokumentär som heter Blackpink: Light Up
The Sky. Dom har nått över 1 billion visningar på några musikvideor.
Lite fakta om medlemmarna:
Lisa - Pranpriya Manoban är hennes thailänska namn, hon bytte sedan namn till
Lalisa, Lisa är hennes artistnamn, 24 år född 27 Mars 1997 i Bangkok i Thailand,
hon är den yngsta i gruppen.
Rose - Roseanne Park, 24 år född 11 Februari 1997 i Auckland, Nya Zeeland,
uppvuxen i Australien.
Jisoo - Kim Ji-soo, 26 år född 3 Januari 1995 i Sanbon-dong, Gunpo, Sydkorea, hon
är den äldsta i gruppen, hon är inte bara sångare, hon är skådespelerska också.
Jennie - Jennie Kim, 25 år född 16 Januari 1996 i Cheongdam-dong, Seoul,
Sydkorea.
Hälsningar från Mathilda

Niklas recension av filmen COCO

Världens fem bästa låtar
enligt Sebastian

Det handlar om en familj i Mexico som
inte gillar musik. Huvudrollsinnehavaren
heter Miguel och hunden Dante.

1.

Helen Sjöholm – Gabriellas sång

2.

Sonja Aldén – Du är allt

Familjen
driver
skomakeri
sedan
generationer tillbaka och det förväntas
att Miguel ska axla detta arv men
han har en dröm om att bli musiker.

3.

Jill Johnson – Himlen är oskyldigt blå

4.

Swedish House Mafia – Greyhound

5.

Maroon 5 – Girls Like You

Det är All Helgona Helgen som står för
dörren eller som det heter i Mexico ” Dia
de los Muertos” – ”De dödas dag”.
Miguel har hittat vad han tror är sin
mormors , Coco, fars musikskatt i form
av texter och skivor. Under ” De dödas
dag” kan man besöka dödsriket och
detta gör Miguel för att få sin förfaders
välsignelse.
MEN är det sin förfader han hittar??
Betyg: 10/10 poäng
Tid: ca 1,5 timme.
Alltså väl värd att se!

Henriks utflykttips
1. Norrmalm: Bollywood – indisk restaurang, mycket god mat!
2. Djurgården: promenad, börja på Djurgårdsbron
3. Södermalm: Tanto strand, riktigt bra promenad och man kan simma
4. Skeppsholmen: Moderna museet (om man vill skratta åt ”konst” istället
för att uppskatta konst)
5. Lidingö: Lidingö slott

Fredriks sommarbingo
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