Alexandra Luuks nya sidekick
Alexandra Dahlström blir Kristian Luuks nya sidekick.
På fredag tar hon över dj-båset efter Mauro Scocco i "Sen kväll
med Luuk".
- Jag försökte säga nej men det var omöjligt, säger Alexandra.

Visa alla bilder
Alla talkshow-värdar med självaktning har en sidekick.
David Letterman har Paul Shaffer. Jay Leno har Kevin Eubanks och
Conan O"Brien har sin Max Weinberg.

700 skivor hemma
Under förra säsongen av "Sen kväll med Luuk" vevade Mauro Scocco
ut musiken och fungerade som Kristian Luuks bisittare.
Men nu i den femtonde säsongen av programmet byts Scocco ut mot
Alexandra Dahlström.
- Mauro sa i början av sommaren att han skulle sluta eftersom
han ska jobba på en ny skiva i höst. Vi visste att vi ville ha
en tjej och vi tyckte Alexandra var cool. När vi frågade henne
kom det fram att hon har ett stort musikintresse. Hon har över
tusen cd-skivor hemma, säger Kristian Luuk.
- Nej, drygt 700, säger Alexandra Dahlström.
Men hon var inte helt lätt att övertala.
- Tv är så läskigt, man blir så exponerad. Jag försökte säga nej
men ju mer vi pratade om det, desto svårare blev det. Det är ju
ett jätteroligt jobb, säger Alexandra Dahlström.

Rätt musik för Stipe

På fredag gör hon entré i dj-båset.
Gästerna i första programmet är R.E.M och brittiska
skådespelaren Paul Bettany.
- Jag kommer att prata en hel del med Michael Stipe om turnén
han ska göra mot George Bush. Och det är mycket möjligt att han
känner igen Alexandra. "Fucking Åmål" blev en stor film i vissa
kretsar i USA, säger Luuk.
Och Alexandra Dahlström har hittat rätt musik till besöket.
- Jag vet precis vad jag ska spela. Jag har betat av flera
skivbutiker för att hitta den rätta plattan, säger hon.
Nervös är hon inte alls inför sin nya roll som sidekick.
- Det verkar ju inte vara så svårt. Det enda jobbiga blir att
jag måste vara mig själv.
Linda Hjertén

