Fucking Åmålstjärnorna på väg hem
till dig
Alexandra och Rebecca överväger
Sverigeturné
Alexandra Dahlström och Rebecca Liljeberg
från ”Fucking Åmål”. Snart kan de dyka upp
bakom bardisken på ett ungdomsställe nära
dig.
De har fått anbud om att servera och mingla
mot betalning.
– Det här är en chans för dem att tjäna en
smärre förmögenhet, säger Mikael
Brinkenstierna, artistpromotor.
Han har tidigare slagit mynt av samma
affärsidé med systrarna Graaf, Svullo, Ronny
& Ragge, såpastjärnor och inte minst:
profilerna från ”Expedition: Robinson”.
Suget efter Alexandra och Rebecca är minst
lika stort, om inte större.
– Det stämmer. Jag får förfrågningar om dem
varje dag. Jag har hört mig för och vet
därför hur stort intresset är: nattklubbar,
kommuner, drogfria galor... Alla vill ha dem.
Filmen är skitbra och tjejerna är föredömen
och idoler.

Stjärnorna i
succéfilmen ”Fucking
Åmål” Alexandra
Dahlström och Rebecca
Liljeberg överväger
just nu ett
erbjudande om att
resa runt i Sverige
och sprida
stjärnglans på
nattklubbar,
kommuner, drogfria
galor.

Snabba pengar
Populariteten kan omvandlas till inkomster.
– De fick skamligt dåligt betalt för
filmen, egentligen borde de ju vara
ekonomiskt oberoende med tanke på vilken
framgång den blev. Jag ger dem chansen att
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dryga ut kassan, med en succé i ryggen kan
mina artister tjäna mellan fem och femton tusen på en kväll,
säger Mikael Brinkenstierna.
Tveklöst bra betalt för att servera, mingla och skriva
autografer. Men det återstår att se om tjejerna är intresserade.
– De satsar ju mycket på teater och vill kanske inte lansera
sig på det här sättet, i så fall är det bara att acceptera.

Vanligtvis håller kändisarna i Brinkenstiernas stall till på
ställen med alkoholrättigheter.
– Det är det inte frågan om här, naturligtvis inte, de är ju
bara 17 och 14 år och kommer inte ens in som gäster på sådana
ställen. Men det finns gott om klubbar och tillställningar för
yngre och de kör alkoholfritt, säger han.
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