
Mickey Mouse Club med en twist av K-pop

Mickey Mouse Club var en amerikansk serie 
och barnshow som gick på tv mellan 1955–1996 
och återuppstod på sociala medier 2017. Serien 
skapades av Walt Disney och producerades 
mellan 1955 och 1959 av Disney ABC televi-
sion.

Barnen som bjöds in till programmet för att 
sjunga fick smeknamnet ”mousketeers”. Trots att 
programmet var populärt hos tv-publiken lades 
Mickey Mouse Club ner 1959. Anledningen var 
ekonomisk. 

1962 var man tillbaka i rutan och fram till 1996 
sändes programmet i många olika skepnader. 
Höjdpunkter var The New Mickey Mouse Club 
som drog i gång  1977 – där ledmotivet gjordes 
i en discoversion – och The All New 
Mickey Mouse Club som mellan 1989-1994 
hade blivande storstjärnor som Britney Spears 
och Justin Timberlake som programledare. 

Även Sverige hade sin egen Disneyklubb 
mellan 1992 och 1993 med Alice Bah Kuhnke, 
Eva Röse och Johan Pettersson som 
programledare. 

Över huvud taget hade Mickey Mouse Club 
stora framgångar runt om i världen i olika 
lokala varianter. Själv tycker jag mycket om den 
sydkoreanska varianten som startade på Disney 
Channel Korea 2015 . Programmets mouske-
teers bestod av medlemmarna från blivande 
K-popbandet SM Rookies. Programledare var 
Leeteuk från pojkbandet Super Junior.

Är du ett fan av Disney och mousketeers som 
jag? Lugn, jag är säker på att fler varianter av 
Mickey Mouse Club kommer att dyka upp i 
framtiden. Världen älskar Disney  helt enkelt!

Anton Ohlsson
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Klockrent 
med Kalle

Vad får man av en domare som kan läsa 
ens tankar?

- En spådom.

-Vad får man om man korsar mexikansk 
mat med en förkylning?

-Nachoo!

Karl Krigsman
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Mediabyrån är en daglig verksamhet inom 

Göteborgs Stad som producerar film på 
uppdrag av föreningar och organisationer.

Vi gör också nättidning, poddcast och webb-tv. 

www.mediabyrandv.se 



MITT FÖRFATTARSKAP
När man läser en bok så kan man tro att 
det är lätt att skriva den, men det är det 
inte.

När man skriver en bok så gäller det att 
man inte kopierar någon annans bok.

Vi författare anstränger verkligen våra 
hjärnor för att få boken att bli bra.

Ibland kan författare drabbas av vad jag 
kallar inspirationstorka.

Alla har olika metoder för att hitta inspi-
ration och det gäller att hitta ett sätt som 
fungerar för en själv.

Sebastian Bergström
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Jag har följt SHL, Swedish Hockey League, 
i många år. Ligan hette Elitserien fram till 
2013 då den bytte namn till SHL. Just nu 
pågår slutspelet. Mitt favoritlag Frölunda 
HC åkte ut förra veckan i semifinal mot 
Luleå Hockey.

I slutspelet är det först åttondelsfinal för lag 
7 till 10 i serien. Där spelar lagen matcher 
om bäst av tre. I kvartsfinal är det bäst av 
sju matcher som gäller. Samma gäller semi 
och final. 

Så här har det gått hittills: 
De två lag som ligger sist i serien får spela 
om att hålla sig kvar. Det kallas Play out. 
Där är det bäst av sju som gäller i matcher. 
Timrå vann med 4-0 i matcher. 
Djurgårdens IF spelar därmed i 
Hockeyallsvenskan 2022/2023.
Timrå IK får vara kvar i SHL 2022/2023.

Malmö Redhawks och Linköping HC 
hamnade i ingenmansland. Det tog slut för 
säsongen för bägge lagen. De är dock kvar 
i SHL.

ERIKS SPORTSIDA
Åttondelsfinal:
Örebro HK - Brynäs IF 2-1 i matcher.
Leksands IF – IK Oskarshamn 1-2 i 
matcher.

I kvartsfinal möter det högst rankade 
laget det lägst rankade. Och så vidare. 
Luleå kom till exempel tvåa i serien 
och mötte Örebro som kom sjua. 
Rögle BK – IK Oskarshamn 4-3 i 
matcher.
Luleå Hockey – Örebro Hockey 4-1 i 
matcher.
Skellefteå AIK – Färjestad BK 2-4 i 
matcher.
Frölunda HC – Växjö Lakers 4-0 i 
matcher.

I semifinal fortsätter man med 
systemet att det högst rankade laget 
möter det lägst rankade. Rögle som var 
högst mötte alltså Färjestad som låg 
lägst.
Luleå Hockey – Frölunda HC 4-1 i 
matcher.
Rögle BK – Färjestad BK 2-4 i matcher. 

SM-finalen 2022 börjar på lördag 30 
april. 
1:7 Luleå Hockey – Färjestad BK

Jag kommer nog följa finalen, men 
hoppas på Frölunda när nästa säsong 
drar igång 16 september. I första 
matchen har jag hört ryktas att 
Frölunda HC möter Timrå IK.

Erik Lindmark Jr

SHL 2022
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Här tipsar vi om godbitar ur 
Mediabyråns produktion senaste 
tiden.

Gå in på www.mediabyrandv.se 
och kika!

REDAKTIONEN TIPSAR
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EMIRS HÖRNA 
Mina favor it f i lmer  del  3

Hallå, det här är Emirs hörna. I förra num-
ret berättade jag om Pippi på de sju haven. 
I det här numret kommer jag att berätta 
om min sista och tredje favoritfilm i denna 
följetong. Nämligen 
Sällskapsresan.

Sällskapsresan är en komedi där vi får följa 
karaktärerna Stig–Helmer Olsson som spe-
las av Lasse Åberg  och hans vän Ole Bram-
serud som spelas av Jon Skolmen 

Sällskapsresan handlar om Stig Helmer 
som  ska åka iväg på en charterresa till ka-
narieöarna, på flygplanet träffar han norr-
mannen Ole och dom två  tvingas att dela 
hotellrum med varandra under resan.

Filmen kantas av att stig Helmer inte är så 
världsvan. Han får testa på nya saker med 
en komisk touch. Som tur är så hjälper Ole 
honom  i pinsamma situationer 

Det jag gillar med sällskapsresan är att den 
är väldigt rolig. Till exempel en scen när 
Stig Helmer sitter på planet och Ole då sko-
jar med Stig Helmer att man kan få apelsin-
juice från panelen i taket. 

Det här var tre favoritfilmer som jag kan 
tipsa er att se. De har skänkt mig mycket 
glädje 

Emir Selimovic
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ISKALL JÄGARE

Vår iskalla vän har stora tassar med stora klor och 
en stor mun med stora och vassa tänder.

Även om den har sina farliga delar så är den 
väldigt söt, speciellt ögonen.

Tänderna är väldigt starka och styrkan ligger på 
1200 kg i bettstyrka.

Bytets vikt kan vara upp till 600 kg.

Och vem är vår iskalla vän? Det är faktiskt en 
isbjörn, Antarktis egna nallebjörn. Men se upp 
därute. De är inte så kramvänliga som ni tror. 

Sebastian Bergström
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En av många saker som händer just nu är att vi börjat med en 
studiecirkel om demokrati, vilka olika val man kan göra och om att gå 
och rösta. Vi är några stycken som går studiecirkeln som heter Mitt val. 
 
Det är Studieförbundet Vuxenskolan som tillsammans med FUB gjort 
materialet. Det handlar om de olika val som man får rösta i.

Vem bestämmer i Sverige egentligen? Vem bestämmer i din kommun? 
Hur kan man vara med och bestämma? Allt detta kommer vi prata om 
tillsammans med en cirkelledare. 

Jag pratade med Anton Ohlsson och Erik Lindmark Jr som bägge var 
med på första mötet. 

Anton berättar att det är möte en förmiddag i veckan i sju veckor.
Anton säger också att han kommer ihåg mycket om politik från skolan 
så första mötet visste han redan en hel del. Erik berättar att även han 
är ganska bra insatt i politik men att han nog kommer lära sig en del 
nya saker. På frågan om möjligheten att kunna påverka i politiken blir 
det lite olika svar. Anton tror det finns möjligheter att påverka medan 
Erik tvekar och svarar med ett kanske. Både Anton och Erik meddelar 
att de kommer gå och rösta i höst. 

Alexander Bergström
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