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Eurovision Song Contest är stort i Sverige och minst lika stort, om inte till och med större, är

Melodifestivalen eller Mello som den ofta kallas, det vill säga den musiktävlingen vars vinnare blir

Sveriges representant i Eurovisionen. Tävlingen har, med några få undantag, ordnats varje år sedan

1958 och den har blivit ett av Sveriges mest sedda tv-program som når miljontals tittare årligen.

Tävlingen, som sträcker sig över flera veckor med flera deltävlingar, går ut på att publiken

tillsammans med en jury får utse vinnaren bland de bidrag som tävlar om första platsen. Det är

kanske därför som Mello har blivit så omtyckt, programmet för samman olika slags människor som

alla kan diskutera vems favorit som förtjänar första platsen.

Mello dominerar kaffebordssamtalet och löpsedlarna varje gång den ordnas. Det brukar bli ett himla

liv när vinaren utses. Och snacket och ståhejet slutar inte där. Det är vanligt att populära bidrag från

Melodifestivalen dyker upp på Svensktoppen och spelas på radiokanaler långt efter tävlingen. Det är

ingen tillfällighet att tävlingen har varit ett genombrott för flera artister, så som Lena Philipsson,

Carola Häggkvist och Tusse. Och så klart ska man inte glömma det legendariska svenska bandet

Abba, som också slog igenom via Melodifestivalen. Abba vann senare hela Eurovision Song Contest

år 1974 med låten Waterloo. 

Även om Sverige under de senaste åren har tävlat i ESC med engelskspråkiga låtar var det faktiskt

fram till 2000-talet obligatoriskt att alla låtarna som tävlade i Melodifestivalen framfördes på svenska.

Efter det, från och med 2002, har man fått sjunga på vilket språk som helst. Efter ändringen i

stadgarna har publiken fått njuta av svenska bidrag på bland annat spanska, persiska, portugisiska

och till och med ett påhittat språk. 

Om du blev sugen på att följa med årets Melodifestival kan du göra det enkelt på nätet – det går

nämligen att se på tävlingen även om man inte bor i Sverige. Vi vill ju alla veta vilken låt som i år

kommer att representera Sverige, landet som vunnit tävlingen flera gånger! 

Melodifestivalen


