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Sveriges största DJ-tävling har avgjorts

F    idelix är en av 
fem deltagare 
som har tagit sig 
till finalen. En 

vecka tidigare träffas vi i 
studion på Mariatorget.      
   Han sitter med blicken 
fixerad vid datorskärmen 
som visar 17 ljudlager i 
musikprogrammet Logic. 
Basen dunkar i lokalen 
och fingrarna glider över 
tangenterna på synten 
som är inkopplad till da-
torn. Han har producerat 
flera låtar tidigare men 
i dag vill han göra ett 
speciellt sound till kom-

På söndagsnatten, den 26 november, avgjordes årets DJ-Challenge 
som hölls på Café Opera i Stockholm. Tävlingen gick av stapeln för 
första gången 2008 och har sedan starten korat sex vinnare.

mande final. Till skillnad 
från vanliga spelningar 
där låtar väljs i stundens 
hetta så ska det här setet 
vara planerat in i minsta 
detalj, för att under tio 
minuter kunna visa hur 
skicklig du är som DJ. 

– Varje sekund måste 
planeras. Man vill hinna 
visa alla sina skills på 
bara tio minuter. Utan att 
det känns överjobbat och 
får motsatta effekt.

DJ-Challenge som 
pågår under hösten är 
Sveriges största DJ-täv-

ling och har under fem 
söndagar hållit deltäv-
lingar med DJ:s från 
några av sveriges bästa 
klubbar. Omgångarna 
bedöms av en jury och i 
varje deltävling koras en 
vinnare som går vidare 
till final. Årets jurymed-
lemmar bestod av tidi-
gare års vinnare Mark L, 
Laureano, Simon Jason, 
Alex Moreno samt Café 
Operas resident-DJ, Tim 
Henri. De tävlande fram-
för väl planerade sets om 
tio minuter där allt måste 
klaffa in i minsta detalj. 

Juryn bedömer musikval, 
teknik, svårighetsgrad 
och publikkontakt. 

Portarna till Café Ope-
ra öppnas för finalisterna 
och deras supportrar vid 
halv elva på kvällen. 
Borden i VIP-avdelning-
en är reserverade till 
respektive klubb som 
DJ:n representerar. Ljus-
stavar, heliumballonger 
och konfettirör plockas 
upp runt de olika borden. 
Tim Henri, Cafe Operas 
resident-DJ och kvällens 
konferencier, står på scen 

FINALUPPSTÄLLNINGEN
DJ / Klubb

• Yaroslav Polikarpov -  
Estelle Nightclub

• Romano -  
Platens Bar

• Fidelix -  
Klubb Anti

• Poja -  
Cinema

• Brian Branagan -  
8ight

JURYMEDLEMMAR

• Alex Moreno -  
Vinnare 2008 och i dag 
en av sveriges mest 
bokade DJs

• Mark L -  
Vinnare 2014

• Laureano -  
Vinnare 2015

• Simon Jayson -  
Vinnare 2016

• Tim Henri -  
Café Operas resident DJ

och värmer upp med 
några svängiga beats.  

En halvtimma senare 
är det dags för kvällens 
första tävlande att gå ut 
på scen. Tim presenterar 
”DJ Yaro” från Estelle 
Nightclub.  
  ”En, två, tre, fyr” ropar 
han i micken innan han 
trycker på play och kör 
igång sitt set. Publiken 
hoppar i takt till musiken 
och konfettirören smälls 
av ett efter ett för att för-
stärka droppen i låtarna.

Fidelix är tredje ut. 
Alla runt supporterbor-
det har flyttat sig längst 
fram mot scenen och 

vevar med armarna och 
formar hjärtan mot sce-
nen. Han öppnar med 
introt till Jay-Z’s ”99 
problems” som mixas 
ihop med beatet från 
Damon Rush låt ”Boun-
ce”. Glowsticks kastas ut 
till publiken som viftar 
med dem i luften till 
musiken. Snett bakom 
Fidelix står de fyra jury-
medlemmarna och gör 
korta noteringar. Kame-
ramannen på scen fångar 
varje moment som görs 
på cd-spelarna. Det visas 
i realtid på både storbild-
skärmen för publiken 
och i en mindre monitor 
för juryn. Fidelix:s set 
avslutas med high-fives 

från vännerna framför 
honom, som tidigare 
dansat loss för att få med 
resten av publiken. Det 
är också ett av bedöm-
ningsmomenten i täv-
lingen, så det är givetvis 
en fördel om man har en 
stor supporterklubb med 
sig som hjälper till att få 
dans på golvet. 
   Fidelix torkar sig i 
pannan och sätter på sig 
kepsen igen medan han 
kliver av scenen.

– Det kändes bra. Men 
konkurrensen är sjukt 
hård i dag.

Det dröjer en timma av 
nervositet innan slut-
resultatet av tävlingen 
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Tim Henri, 
konfrencier

Hur känns det att få presentera 
andra DJ:s i stället för att själv vara 
med och spela?

– Café Operas DJ-Challenge är 
en av årets höjdpunkter för mig! Att 
presentera andra DJ:s är fantastiskt 
kul. Man får höra och se hur alla job-
bar och tänker. Jag har varit host och 
DJ:at före tävlingen alla de tidigare 
åren och jag kommer även göra det i 
år så det blir faktiskt en del spela för 
mig ändå.

Vad är dina förväntningar inför 
finalen av årets DJ-Challenge?

– Jag förväntar mig den bästa 
omgången av alla tidigare tävlingar. 
Vi har en ny jury, ingen decibelmätare 
och en live-kamera som kommer ge 
juryn och publiken full insyn i vad 
som sker i båset. Och framför allt så 
har vi ett fantastiskt starkt startfält. 

DJ-Challenge är en tävling som 
utvecklas för varje år, vad mer är 
nytt i år?

– I år har plattformen blivit större 
än någonsin eftersom vi etablerat 
tävlingen så pass mycket att vi fått 
fler sponsorer som ger oss möjlighe-
ten att ha bättre teknik. Till exempel 
har vi Function-one-ljud genom hela 
tävlingen samt större och bättre bås. 
Sen tror jag att vi kommer få roliga, 
välanpassade set från alla DJ:s då de 
vet hur stor uppmärksamhet tävlingen 
har.

TIM 
HENRI.

presenteras. De fem 
finalisterna kallas upp på 
scenen som nu är fullt 
upplyst. Allas blickar 
vänds mot DJ-båset när 
musiken tystnar. ”DJ-
Romano, Platens bar!” 
ljuder det ur högtalarna. 
Musiken kommer i gång 
på högsta volym igen 
och ytterligare ett kon-
fettirör släpps lös. För 
Fidelix blev det en tredje 
plats.

– Det är klart att jag 
ville vinna, men det 

känns bra ändå. Romano 
hade ett sjukt bra finalset 
som gick hem hos både 
publik och juryn i kväll.

Förutom titeln och 
marknadsföringen som 
vinsten för med sig, är 
priset en resa till Ultra 
Music Festival i Miami 
samt en uppsättning med 
DJ-utrustning från sam-
arbetspartnern Pioneer.
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