
alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 34  |   201120

ALE. Sam Alfaro (Bros-
han) gjorde sig ett 
namn i Ale genom flera 
populära uppträdanden 
på Festivalborg. 

Hans nyskapade 
hiphopgrupp De 5:e 
Elementet spelar just 
nu in sin första skiva 
där vinnarlåten från GP 
Scen ”Upp mot toppen” 
finns med. 

Den 13 augusti kamma-
de grabbarna i De 5:e ele-
mentet hem segern i Göte-
borg-Postens musiktävling, 
GP Scen. Priset, som består 
av tre dagars inspelning i 
Svenska Grammofon Studi-
on samt en promotionkam-
panj för låten, ger dem nu en 
rejäl skjuts framåt.

– Det känns helt grymt! 
Först och främst vill vi lyfta 
fram den svenska hiphopen 
och det är en bra chans att 
synas, säger Sam Alfaro till 
Alekuriren.

Historien bakom hiphop-
gruppen har tagit många 
vändningar sedan Sam Alfaro 
(Broshan) från Ale uppträdde 
med sin ursprungliga grupp 
på Festivalborg. 

Medlemmar har kommit 
och gått och gruppen har även 

döpts om ett antal gånger. 
Men nu heter de alltså De 

5:e Elementet och tillhör 
ett större kollektiv som går 
under namnet Broshan Crew. 

– Nu är vi omkring 20 per-
soner som arbetar tillsam-
mans. Det är allt från filma-
re och fotografer till sångare. 
Vi vill gärna fortsätta att växa.

Tillsammans har de gjort 
musikvideon till ”Upp mot 
toppen” som redan blivit en 
stor succé på Internet.

Framgångarna i GP Scen 
har satt gruppen på kartan 

och nu får de inte en lugn 
stund. Förra måndagen gäs-
tade de Mix Megapol och fick 
uppträda live i studion och i 

fredags var det dags att ta 
emot publikens jubel på Kul-
turkalaset. Två dagar senare 
gick de in i studion på Svens-

ka Grammofon för att påbör-
ja inspelningen av skivan. 

Albumet, som ännu inte 
har något namn, kommer att 

släppas inom ett par månader.
TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Då. Hiphoparen Sam Alfaro 
(Broshan) från Ale uppträd-
de med den dåvarande grup-
pen Broshan.com på Festiv-
alborg 2008. Hans nuvaran-
de grupp, De 5:e Elementet, 
spelar just nu in en skiva.

Hiphop från Ale vann GP Scen
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– Nu får De 5:e Elementet spela in en skiva

Vinnare. De 5:e Elementet består av Dado Jovanovic (Deuce), Patrik Eriksson (PE), Albert Qerimi (Abbe Loo), Sam Alfaro 
(Broshan) och Simon Jimenez (Talento).
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