Craig och Lasse från BigSteve-teamet är nu tillbaka i Sverige efter två
heta veckor i staden Jinja i Uganda. Jag trodde i min enfald att de
skulle vara lite bruna och närma sig min vackra hudfärg. Men istället
var det två tomathuvuden som återvände. Tydligen hade de glömt både
keps och solkräm när de rände runt för att rigga projektet Painting the
City Bright. Trots smärtan och det inte alltför sexiga utseendet är de
mycket entusiastiska inför vad som ska ske i maj.
På presskonferensen i Jinja, som både innehöll målning av polisstationen och test av bad i isvatten, var det packat med journalister och
Main Street var fylld av inbjudna VIP och ”vanliga” medborgare. Det
visar på att Paint the City Bright kommer att bli något utöver det vanliga. Att borgmästaren, som gjorde premiärdoppet, fick uppleva endorfinruset och entusiastiskt berättade om detta för media gjorde inte
saken sämre.
En ny del i programmet för Painting the City Bright, som jag inte
berättat om tidigare är den maffiga karneval som hålls i samband med
att ett 60-tal hus målas i staden. Här kommer massor med musiker,
dansare och andra slags artister att medverka till att göra Jinja känd
runt om i världen.
På BigSteve-teamets favoritrestaurang 2Friends träffade Craig och
Lasse av en slump den svenske reggaeikonen Governor Andy som
nyligen släppte kanonlåten ”Välkommen till Sverige”. Resultatet
av detta möte blev att Andy och Evon, som är en av Ugandas bästa
sångerskor, kommer att hålla i trådarna för reggaedelen av karnevalen. Här kommer bland andra ett av de största reggaebanden
från Jamaica för första gången att beträda afrikansk jord. Reggaen är jättestor i Uganda så till deras konsert kan man förvänta
sig en invasion av besökare. Ser verkligen fram att få skaka loss till
reggaerytmen som ligger helt rätt till för mina Bermudasrötter.
Im outta here peace! / BIG STEVE
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Kolla in www.paintingthecitybright.com

2013

