
38  |  alekuriren   |   nummer 16  |   vecka 17  |   2008Nöje

NÖDINGE. Hiphop pla-
cerar många i förorten, 
bland våld, droger och 
kriminalitet.

Det gör inte Sam 
Alfaro, 16, även kallad 
”Broshan” och högak-
tuell inför onsdagens 
Festivalborgsarrange-
mang i Ale gymnasium.

– För mig handlar det 
om viktiga budskap, om 
kärlek, kamratskap och 
energi, säger han.

Sam Alfaro från Nödinge har 
ägnat sig åt hiphopmusiken 
i två år. I fjol, när Festival-
borg arrangerades för första 
gången, gjorde han och hans 
vänner i Broshan.com stor 
succé på scen.

– Det var grymt och det blir 
ännu bättre i år. Mer publik, 
fräckare program och vi har 
dessutom fått en hel timme 
på scen. Det blir grymt, säger 
Sam.

Det mesta är grymt för 
hiphopvännerna i Broshan.
com. Det är inte bara bandets 
största spelning som står för 
dörren, utan snart kommer 
också den nya plattan. Inspe-
lad i den egna studion.

– Vi har repat intensivt 
ett tag och ser fram emot 
spelningen. När den är klar 
satsar vi allt på att bli klara 
med skivan. Förhoppnings-
vis kan vi lansera den redan 
någon vecka efter Festival-
borg, säger Sam. Den blir 
gratis. Musik ska vara till-
gängligt för alla och även om 
den inte är gratis från början 
så blir den det ganska snabbt. 
Du vet, man tankar ner.

Broshan.com framför bara 
eget material.

– Det är det som är grejen. 
Vi speglar sådant som händer i 
vår värld, vill att folk ska förstå 
våra känslor och så, säger Sam 

och talar nästan hiphop.
– Det är för lite hiphopmu-

sik i Ale. De flesta lyssnar på 
pop, rock och punk. Fast jag 
gillar idén med Festivalborg 
där alla musikstilar blandas. 
Det gör att det blir mycket 
publik och vi får chansen att 
nå ut till fler med vår musik, 
menar Sam.

Broshan.com är redan in-
ternationella i sitt uppträ-
dande. Gruppen framför sina 
texter på tre språk, engelska, 
spanska och svenska.

– Det gör oss lite unika 

och sedan tror jag att vi är 
ganska underhållande. Det 
finns mycket humor i det vi 
gör, hävdar Sam.

Det återstår inte ens en 
vecka till Festivalborg. Ar-
rangören hoppas på 1000 
ungdomar, men är nöjd med 
600. Vilken 16-åring som helst 
borde darra av tanken att upp-
träda för ett sådant publikhav, 
men inte Broshan.

– Jag älskar att stå på scen. 
Det är världens bästa drog. 
Jag blir aldrig nervös. Hjärtat 
kanske slår lite hårdare minu-

ten innan vi ska upp på scen, 
men värre än så är det inte.

Marie Picasso är Festival-
borgs stora dragplåster, men 
förra året konkurrerade Bros-
han ut alla övriga på scen och 
intresset är stort även nu.

– Det är många som gillar 
vår musik, så det blir nog bra 
drag när vi spelar. Picasso har 
jag sett på tv. Hon har talang. 
Det är kul att hon kommer, 
säger Sam ödmjukt.

Om tio år hoppas Broshan.
com att hiphopmusiken åter-
igen har erövrat världen och 

blivit lika stor som på mitten 
av 90-talet.

– I Sverige är hiphop fort-
farande väldigt begränsat. 
Kan den växa i popularitet så 
kanske även vi kan leva på mu-
siken en vacker dag, hoppas 
Sam Alfero.

Om inte får de hoppas att 
antalet sponsorer fortsätter 
att öka.

– Ja, det är helt grymt. Vi 
fick Bildovision, ett företag i 
Älvängen, att sponsra våra t-
shirts. Helt grymt alltså. Skriv 
det.

Broshan.com har något grymt på gång

HIPHOP

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Broshan.com är en favorit i repris på årets Festivalborg. Bandet består av Danijel Jovanovic, Mikael Hallström,  Sam Alfaro, Lars Wallin och Michel Alfaro. 

Foto: Privat.

– Förbereder stor show på Festivalborg

BROSHAN.COM

Gruppen består av:
Mikael Hallström, 21,  (2 världar)
Danijel Jovanovic, 20,  (Dado)
Lars Wallin, 25,  (Law)
Michel Alfaro, 24,  (Mitch-L)
Sam Alfaro, 16,  (Broshan)

Artistnamn inom parantes.

Älvängen, 0303-74 92 3092
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Pasta Penne Africana
strimlad kycklingfi lé, curry, ananas, 
paprika, banan & grädde

VÅRMARKNADSERBJUDANDE

Fläskfi lé med bearnaisesås 
& klyftpotatis

 Vi hälsar våren vid 
fågeldammarna i Surte

Valborgsmässoafton 30/4
kl. 17.00 (OBS! Tiden)

~ Elise Friman ~
~ Lerum-Surte Symphonic Band ~

~ Missionskyrkans kör ~
~ Smulan o Yoogurt ~

Tag med kaffekorg/korv,
grillmöjligheter fi nns.

VÄLKOMNA!

Surte missionsförsamling/SMU
Nödinge församling

Kulturföreningen Svanen
Sam Alfaro är mer känd som Broshan, hiphopfantasten i 
Nödinge.      Foto: Per-Anders Klöversjö


