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fALBORO -9 1
Iag minnsden ljuvatiden.
iag minnsdensomigAr.
Da kirleken och friden,
tatt fiiljdeminaspir.

Det liggerett romantisktskimmerrunt minnenafr6n min
Livetverkarha blivitinskr6nkt,och miinniskornai den
barndoms valborgsmissofiranded6 majbrasoroch stora sm6stadenGoteborgs6 isoleradeoch sm6 att de
fyrverkerierutmanadeden morka 6rstiden.Valborgbe- inteorkarengagera
sig i vadsom hdnderens utanforsin
tydde att ljusaretider var p6 v6g och med dom l6ngtan egendorr.
efterskolavslutning,
sommarlov,
smultronoch solsken.
Vemskabrysigomintevigordet?Vemskabestdmma
Tyviirrverkar dagens valborgsfirandeha tagit sig helt hurv6rt Goteborgska se ut om intevi gor det? Vi kan inte
absurdaformer.
j6mt overlSmna
allt6t politikerna!
Dethandlarjuom att du
Numerarotadgoteborgare
och hundagare(!) uppskat- ochjag miste gclran6got!
tarjagverkligenmycketav det Goteborgkan erbjudat ex
att b6denattochdagostortkunnavandraruntuppebland Det giller
dig
djureni Slottsskogen.
Kanskedu inviinderatt det tar sA mycket kraft att
Valborg-9Ovardetta en omtiJlighet!Redani utkanten
engagerasig?Tilldig villjag i s6 fall svaraatt du tviirtom
av parkenmottesman av en mycketaggressivstemning,
fir energiniir du st6llerdig upp och skriker;NUAR DET
en fruktansviirdnedskr6pningoch ett vansinnigt,okonNOG!NU MASTE
VI GORAruA'r|OjAVMNI
trollerat supande. Hdr firade ungdomarnai Goteborg
Tilldig som inviinderatt du inte hartid villjag svara;Tid
ljusetshogtid!
finns alltid! Det dr baraen fr€rgaom prioritering.
Det hdr kom som en fullstiindigchockfor mig. Var
Arbetetinfor n6sta Valborghar redan startat och vi
fanns foriildrarnaoch familjegemenskapen?
inomARRGkommeratt ta en aktivdel tillsammansmed
Nerevid s6ldammenbadademan blandde vettskr6mda
alla andrasom vill varamed i utformningen.
siilarnasamtidigtsom en killeblevnedsparkad
av n6gra P6 Valborg-91 vill
vi se hela stan p6 fotter!Vi har allt att
karatepojkarstrax bredvid, i azaleadalenblev en
vinna eftersomdet ju inte g6rna kan bli ett samre
kryckbunden
valborgsfirare
knivskureni magenoch n6gra valborgsfirande
an det varithittills!?
andrahj6ltarslogviltomkringsigmedbrdnnbollsslagtrdn.
Ett brett utbudska se till att pensionirer,skolungoomar,
Allt detta inramatmed en ofantligmangdkrossatglas,
vuxnaoch barnlockasut pA stan!Kanskekan dera - en
spyor,plastkassar
och olburkar.Det hdrtillit vl hdndai
p6 NyaUllevimed k6ndaartister,
stor oppningscermoni
Slottsskogenp6 Valborg1990.
p6 Hedenuppblandat
arrangemang
medmarknadsstand
pd Avenynoch mot kvdllningenkonserteroch disco p6
Inte en Valborgtill...
Gotaplatsen,
K5ren,NyaVagen,MAGASINET
ochVALVET
Slottsskogenskulle utan vidare kunnat kallas for - leda till att mengasamtidigtkan njuta av ljusets ankatastrofomr6dedenna afton fast jag kan inte i min komst. Det dr i varjefall viirt ett forsokl
vildastefantasi tro att det var n6gon som ville att det
Det dr sjalvklartatt arrangemangiiven ska goras i
skullebli p6 det hdrviset?Knappastkann6gonblandde grannkommunerna
men i5r f6r vi inte underlSta
att aktitusentalsungdomarna
eller de vuxnaha onskatn6got verade 10.000-talsmiinniskorsom dras mot city under
liknandeoch intehellerkandetvaritsamhiillets
onskan? Valborg!
Kanskekanfenomenetforklarasav det faktumatt klyftan
L6tossfylladagenmedupplevelser,
blandageneratiomellangenerationerna
och olika samhiillsgrupperingarnernaoch arrangemang
s6 tror jag Valborg-91 kan bli
idagharblivits6 stor att kommunikationen
dememellan nigot vi kan vara valdigt stolta over! Ett riktigt
inte langrefungerar?
GoTEVALBORG
i sann goteborgsanda!
Leif Strandh
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Jivlar Anamma
liknar inga andra
band. Fiir dom ir
inte det Yiktigla
hur det liter, att
ha ett frickt
sound, att Yara
tighta osv. Utan
hur publiken reagetatt att fi kontakt och samspel
med folk ir diremot deras virdemitare pi en bra
spelninEl.
Anammaharfunnits
Jeivlar
i ca: 5 6r och i en radolika
Blandde
konstellationer.
som funnitsmedfr6n
borjanhittar vi JorgenpA
gitarroch s6ng,Kallep6
bas och Tom p;i sAng.
ldagfinnervi iivenlda pi
sax och Johanp6 gitarr.
Vad tyckerni iir viktigast i
era ldtar och hur vill ni
beskrivamusiken?
Jorgen:Det viktigasteer
refdngen.Det m6stevara
lite av slagdiingaoverdet

*

hela. Negotsom setter
sig.
Tom:Nir det gallersjalva
musikstilens6 korvi allt
mojligt.Det kanvaraallt
hip
fr6n speed-metall,
hop,eldkvarn-schlager,
Siw Malmqvist-stuket,
visor,pop,latin,brazil,
salsa.Allavarianterhelt
enkelt.
Kalle:Textoch musik
skallhelstinte passa
ihop p6 det vanligasattet.
I en mild och vackervisa
iir det allts6 l6gefor en
ganskarAtext. Och
tvaftom,har vi ett osigt
sA
hdrdrocksarrangemang
dr det inte s6 kul att kora
den forviintadetuffa
texten,utan istallet
ironiseralite medgenren.
Kan man sega att ni vill
bryta ny mark genom att
blandagenrer och texter
pA ett nytt och djdM
seft?
Jorgen:Nejdet trorjag
inte,det iir nogsnararevi
som 6r si h6r.
Vi iir inte specielltduktiga
ellervill efterspeltekniskt
strdvan6gonspeciellsti,.
Detviktigaiir att publiken
kan kiinnaatt hiir kanjag

F,
skr6lamed ochvaramig
sjdlv.Vi vill brytaner den
hiir gamlaforest6llningen
att publikenskallse upptill
musikernaoe scenen.
Snarared6 att publikenska
kiinnasom att dom 6r med
p6 scenen.
Kalle:Ellersom nir tvA
killarkom framefteren
spelningoch sa: Fanva
bra!Va kul! Men ni kanv6l
spela pA riktigtva?
Gapfl abb!!!

sinetden 75 och 76
februari.Hur kdnns det?

lda: Fordet forsta s6 blev
vi oerhortforv6nadeover
att vi blevvalda!Men det
kiinnssom en utmaning.
Det skallbli b6despdnnandeoch roligtatt representeraGoteborg.
Tom: Men det 6r viktigt i
att komma
sammanhanget
Kan ni beskrivatexterna?
ih6gatt vi inte 6r typiska
for Gotereoresentanter
Jorgen:Det handlarmycket borgsrocken.
Vi represenom enklavardagssanning- terar oss sjilva. Ochdet
ar, om kdrlekom relationer som verkligenkdnnsriitt
och ofta drivervi med oss
med den hiir id6n 6r att
sjiilva.lstSlletfor att utman uppmdrksammar
pekan6gonspeciellforemusikstilar
och musikideer
teelseellern6gonspeciell
som inte iir dragnagenom
gruppsA 6r det lattarefor
det gamlavanligaamerifolk att ta till sig en textid6
kanskaoch engelska
om vi sjdlvaframst6rsom
trendfiltret.
det absurdaellerdet lojllga Kalle:Det viktigaste
ddr
i en vardagssituation
kanskeinte 5r att hitta det
al l akan kdnnai gensi g.,
genuintnordiskautan
snarareatt skapamojligNi harju blivit utvaldaatt
heterfor det oforutsagrepresenteraGoteborgi det
bara.Kanskeiir det en
kommandeprojektet
nordiskegenskap?
"NORDEN
som
ROCKAR"
gAr av stapeln pd MagaP-APettersson

R

eplokalssituationen
i Goteborgblirsv6rare
och sv6rare,hyrorgir upp och lempligalokaler
saknas.Dendagligaelleri allafall st6ndigl
6terkommande
fr6ganfor oss musikeri stan iir Var kan vi repa i lugnoch ro!?!.Det 5r dystert..
Men en ljuspunkti det hela 5r dock att bandeni
frysenf5tt uppskovmed sina avflyttningar.
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In segerover "frackhetenatt vilja sliingaut
rockbandenfdrst" kan man kalla resultatetav
forhandlingeni hyresniimnden
i december.Det
var tydligenmeningenatt bandenskulle offras
f6rst n6r Hamnstaden
villeborjatommahusetpir
hyresg6ster.Detta redaninnanplanbesluteller
rivnings-alternativtombyggnadslov
fanns klart!
Vi dr s6ledesfortfarandeuppsagdamen
behoverej flyttaforr6nirendet ater tas upp i
hyresniimnden,
n6gongangunder91 kanske?

lyf
nOertiden v6ntarvi med spdnningp6 vad
politikernai byggnadsniimden
kommeratt
beslutaom frysensframtida6de.
Bevarasellerrivas?
Det ar ju helt klartatt som replokalshus
eller
nAgonform av kulturhusskullefrysenfungera
utmdrktefter en ombyggnad.Som komplement
och MusikensHus skulledet
till Ooerahuset
gronafd fryshusetminnaom hamnenstidigare
arbetsplatser
och kunnavaraen pulserande
del
av Goteborgskulturliv.Viktigti sammanhanget
dr
att fa en annanfastighetsiigare
dn
exploateringssugna
Hamnstaden,
samt en
nyanserad
diskussionom frysensframtida
utseendes6 att hyrornakan hdllasp6 vettiga
niv6er.

lI
lI
t"r.beslutiir att vdntaunder91. N6gon
gangunderv6renskallkommunenslokalforsorjningsforvaltning
fatta beslutom den
framtidaanv6ndningenav Engelbrektsgymnasiet.
ARRGhar foreslagitatt det skall bli ett replokalshus.Hurde kommeratt satta hyroroch hur
de ser p€rmusikersmojligheteratt samsasmed
ett skolmuseum
och CarlLarssonmirlningar
i
trapphusavgortroligtvisden frirgan.

V
s6ledestva stora byggnaders
"tdr till musiklivetsom avgorsunderdet
forh6llande
hdr 6ret. Frysendet sista spontanareplokalshusetsom finnsoch Engelbrektsgymnasiet.
I framtidenblir det sv5rtatt hitta lampliga
byggnadersom man bara kan flytta in och borja
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ges en
byggnader
spelai om inte ovanstSende
chansunderdet hairiret. Kanskekan industrin
si hdr i
bli intresserad
av oss som hyresgaster
d 6 l i g ati d e r...
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alltmer
tramtioenm6stereplokalshus
fram, hyrasav foreningar,
studiefororganiseras
bundoch liknande.Det behoverdiirmedintevara
av av ondoatt organisera
sig utansnarareen
myndigheter
mm.
styrkagentemothyresviirdar,
HeirspelarARRGoch andramusikforeningar
en
viktigroll.Det iir baraett krux!Dettaar vdl ok for
de som redanhar boqatatt spelaoch varitmed
n6stanar
ett tag. Men nu ndr FritidGoteborg
for "wannabortsparatsA finns ingamojligheter
be-rock-stars"
att f6 stod ndr de vill provaom
musikdr derasgrej.Att da tro att foreningslivet
skallta handom ungdomenutanvaresig
fotbollsplaner
ellerreplokaler
ar som att bita sig
sjdlvi svansen.
Utan mojligheteratt borjaoch prova6terst6r
gatoroch garcgesom de platserman kan vara
p6 nar man inte kanjammai vardagsrummet.
for b6detrash& jazz
Detfinnsett kulturbehov
och vi kanju fdrtusaninte repahemmai badrummet barafor att det d6 l6ter som vi stod i
Scandinavium!

I I agruav bandeni frysentraffadesi januari
och bestdmdesig for att ta tag i replokalsfr6gan
ochjobbarnu som en arbetsgrupp
medfr6gor
som 16rreplokaler.Foross har frysenett stort
symbolvdrde,
fryseniir ju en del av v6raliv!
Andramojligareplokalshus
skallundersokas
men att jaga sm6lokaler
tyckervi dn s6 ldrnge
dr
upptill banden.Men,alla mojligheter
ar intressantasA hor av er till ARRG-kontoret
om ni hor
ndgot!
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Valvetigenden
trdffadesp6
rysenbanden
5 feb, men niir dettaskrivsvetjag ingetom vilka
som diskuterats.
utspeloch arrangemang
Att gora en offensivgentemotkommunenoch
for att se om viljanfinns
hyresvdrdar
i Goteborg,
att ha ett levandemusikliv,bliren viktigdel av
jobb under91. Genomatt presentera
ARRGs
konkretaalternativ,
tv6 finns redan,p€r
replokalshus
och hur de kan fungeravill vi visa
att musikensviljaoch kraftfinns.
ellerhar
Finnsden viljann6gonannanstans
n6gonn6gotbra tips p6 var det finns ett bra
garage?
GoranLindahl
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SilfUl och nclo iir rill fiir dig!
Somupphovsman(kompositdr,textfdrfattareochbearbetare)
har du rltt till ekonomiskerslttningniir din musikframfors
offentligt,dvs spelasi radio,TV p[ konserterdansst[lleni
butikerosv.Aven for inspelningochkopieringav dina verk t ex
p[ grammofonskiva
ellervideohardu rttt till ersiittning
Fdr mer information kontakta informationsavdelningen.

srMgr/nob
tel08-78388 00.
Box27327,10254 Stockholm,

Goteborgsh yl
oppnaste t iud
&
skivbutik.
Varje dag
till 21.00
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niifeslivet
Det hiinder nycket pt musikfronten i
Giiteborg iust nu. Rikfigf roligt ctt
konsleilera iir ott vi sedein i hiislas har elt
eget lokalt 1y-progreim om rnusik och
niiie. Det iir konsultfiiretoget Giileborgo
Fiirorter som st&r fiir inifieitivet. Hol Spot

direktsiinds vcrie fredog p& bisto siind-

ningstid kl 2O.OO - 2l.OO i Ktllevisionen.

Hot Spotsprogramkoncept
som bestArav egenvideolista,
reportage
t6vlingar,intervjuer,
dr
och bandadekonsertinslag
viil intedirektrevolutionerandemenfunkaralldeles
utmdrkt.
Programledaren
JohnBallard
lotsaross genominslagenp6
ett opretentiost
och charmfullt
satt.
Revolutionerande
ar
diiremotatt man med s6
enkelform och med sA sm6
medellyckasf6 ett s6 bra
resultat!56 bra att ett av dom
i Sverige
stdrreTV-bolagen
skickadesin tekniskecheffor
att ta redap6, hur man bar sig

at.
Svaretar likaenkeltsom
genialt.Man l6terhelt enkelt
varjepersoni produktionen
handhaflerafunktioner.
Exempelvis
s6 ar producenten
inte baraoroducentutan aven
tekniker,sandnings-anvarig
och har samtidigthandom
specialeffectsosv.
Repetition
och genomgang
i
dr tv6 viktigaforberedelser
vanligTV-produktion,
dessutomkostsammaoch tidskravande.I Hot Spotredaktionen
er dettaemellertidsa goft
som okandabegrepp.Har
gdl l erentusi asm,
go dviljaoch
i mprovi sati on!
Missainte HOTSPOT!

ril ]itl
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Ll koplel
I Musikens hus i
Maiorna repar 5O
rockband. Lingst
ner i den gamla
skolan finns caf6
Hinglmattan.
Htiglst upp under
takisarna lit$er
en aY Giiteborgs
mest anlitade
inspelninglsstudios.
Helikopter - Artis'
toida produktione1.

kopteett 16-kanalsmixerbord av mdrketSoundcraft
(mixerbordens
Volvo)och
startadehandelsbolaget
Helikopter
Artistoida
Produktioner
for ett 6r
sedan.

Byff sidei

Svenoch Staffaniir
biigge"gamla"musiker
som succesivthar bytt
sida av mixerbordet.
De
hadetidigareen mindre8k a n a l ss tu d i oi M 6 l ndal
som man sAldeniir Helikopterstartade.
- Branchen
ser alltidtill
att det finns nya prylar
StaffanAhlbom,29 6r,
som man "mdste"kopa
sittero6 kontoretmed
fotternap6 skrivbordetoch om manvill h6ngamed i
utvecklingen.
oratari telefon.Hanar en
De stora elefanterna
t 6m ligenalldag l i kgi l l ei
blandteknikoch dataforegymnastikskor
och en
dagsskeggstubb.
Hanhar tagenhar sammaagare
som de multinationella
ett ett lurigtleendeoch
skivbolagenoch fdrser
p6minerlite om Harrison
s6ledesde storsSljande
Ford.
artisternamed ny teknik
-Jaggillaratt jobba
med akustik,micplacering s6 att alla andradr hopp
lost efterndr det geiller
och hur instrumenten
soundet.
egentligenl6ter.
Staffanslutadesitt
Staffanoch kompanjonenSvenJansson,29
halvtidsjobbsom fastiger, satte sig ner och plugg- hetsskotarefor en m6nad
s e d a n .H a nh i n n e ri nte.
ade akustikinnandom

- Vi harfull belaggning
niistantv6 minader fram6t. M6nganiitterdr ocks6
bokade.
Det kommernyagenerationer
som soelar
rock.Ochde dldrefortsdtter spela.Ddrforokar
standigtbehovetav billiga
inspelningsstudios.

eget. I Gdteborgresonerar
bandensom om loppet
vorekortoch snappar
d6rformer omedvetet
tendenser.Det blir mer
fr6n hjdrtat- mindrestylat!
De tre bandensom
Helikopter
satsarp6 just
nu rir BussigaKlubben
("rojrockpir svenska"),
Oro("akustiskprogg")och
("modern
StoltNdringsliv
Egel skivbolog
funk & hip hop p6 svengelDet som skiljerHeliska").Samtligasliipper
kooterstudion
fr6n andra
LPICDi februari.
smi studios6r att man
- I motsatstill de flesta
driverett skivbolagmed
svenskasm6bolagsatsar
sammanamn.
vi p6 musikaliskbredd.De
- Att aga produktionsandraspecialiserar
sig p6
medlen6r viktigtoch det
en viss typ av rockt ex
skiljeross fr6n m6nga
" depsynt"",rockabi l l y",
sm6bolag.
ldeenoch motivationen el l er" ounk"som har en
givenoch v6l avgr6nsad
till att starta ett skivbolag
m6lgrupp.
fick Staffanoch Svenndr
- Mentrenderkommer
de s6g hur mAngabra
och gAr,derfortrorjag att
bandsom passerade
vi har storrechansan
derasMolndalsstudio
och
genrebolagen
att overleva
sedanbaraforsvann.Ofo6 sikt.
tast pa viigentill StockVi enas om att den
hol m.
svenskarockenm6r bra
-Goteborgsbanden
6r
just nu. Bandentror p6 sig
bdst.I Stockholm,
ddr de
sjdrlva,
det finns m6nga
flestaskivbolag
finns,dr
ideeroch olka stilar.God
bandens6 trendkdnsliga
stdmningr6der.I kristider
att dom barav6garfolja frodaskulturen!
inte skapa nagotnytt och

ockens
'-W.

bilder
Enutstdllning
ov Giiteborgskonstmuseum.
somorrqngeros
evenemong
Ettmultimediolt
i derosegenskop
tyskoochsvenskorockortister
omerikqniko,engelsko,
sompresenteror
bilder6r inteenbortett miilemellqntvd
ov konstniirerellersommotivov qndro.Rockens
betydelseftir oliko
ov dessqkonstformers
uion ger iiven en presentolion
konstrorl,er
DeJhondlorom hur bildernoochmusikenfungerorsompolitisko,sociolo
generotioner.
livsstilorsomstdndigtsiikernyo
symboler.Deyrre tecknenpd omformonde
ich estetisko
formerochkonqler.
biuderp6.
Detciren reiol sotsningsomkonstmus6et
pd till
hdller
och
stortorden 30 ionuori
Utstollninqen
frdn
utstollningen
kommer
1 opril i 5r. Ursprungligen
nye
konstmuseets
ov
Donmorkmenhor togitsover
med
chefFolkeEdwqrdsfar ott hor kompletteros
goteborgsprodp6
svensktmoteriolmed betoning
teckningor,
uktioner.Dethondlorom mdlningor,
skulpturer,
colloge,
foton,
offischer,skivomslog,
filmeroch videos.Kortsogtollo tcinkborouttryckssott
och formersomunder6renslopp p6 ndgotscitt
om och kring musiken.Vi fdr severkov
utvecklots
ortistersom BrionEno,YokoOno, Andy Worhol,
m fl.

ciren
ov okondogoteborgsbond
Fromtrodonden
onnondel sommonsotsorp6. Enlysondechonsfor
den oetoblerodemusikenott motoen storrepublik
former.Enserieforedrogcir
underonnorlundo
till
i onslutning
delsp6 konstmuseet
plonerode
stqdsbibl'roteket..
menciveni morspd
utstollningen
'.ir.
Ettonnotlnslogi utstcillning"n en poneldebottmed
toreningor
musiker,
onsvoriqoticinstemcin,
oolitiker,
och ondro berorJo.tiebottenkommerott behondlo
behovetov lokolerbade for repetitionoch
Bilder,den forsto
MissointeRockens
orrongemong.
ov sittslogi Sverige.
utstcillningen
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Stg "Neffe" och
de f l e c t o l i ve .
musikkorriutfrGlr.
ler i Giiteborg
med omneld vel
genost vod det
ho n d l o r
o rrr.

ifr6nkommunenoch
StatensKulturriid.

Varierat utbud

Eller???
Avenom klimateti
Goteborgvarit forh6llandevis griinsoverskridande
i
umgdngetmellanolika
mus ik s t ilar
oc h
musikutdvare
s6 finnsdet
nog p6 vissah6ll
blockeringar
inforbegrepp
som " r oc k "oc h' la z z " .
Ddrmedfoljertyvarratt en
stor publikaldr igs k u l l e
kunnatiinka sig att satta
band,ateljeeroch gallesin fot p6 en jazzklubb
rier,studentnationer
och
ellerrockklubbberoende
stripsyltor,olika svartp6 tycke,smakoch l6gerklubbar,restauranger
och
tillhorighet.
SSledesfinns
fik. Forutomden svenska
det allts6sdkerttusentals modernajazzelitenforeallmdntmusikintressekom p6 klubbenm6nga
rademdnniskorsom inte
utliindskatoppartister
har en aningom vad
s6somDexterGordon,
Nefertiti6r for n6got(och
RolandKirk,och Keith
inte Magasinethellerfor
Jarret.Scenenstod ocks6
d en delen) .
oppenfor stadenslokala
bluesband
och dven
Bakglrund
foreg6ngarna
till 7o-talets
Hursom helst,Nefertitidr
proggressiva
musikrorelse.
ett stdllemed en grundmu- Bandsom Arbeteoch
rad positionsedanm6nga
Fritidoch FliisketBrinner
6 r tillbak aoc h hare n
fannsofta d6r. St6lletvar
givenplatsp5 kartani de
helt enkelten smaltdegel
flestajazzmusikkretsar
fo r o l i k amu s i k a l i s ka
s6viil i Sverigesom ute i
impulsermen ocks6en
Europaoch iiveniAmemotesplatsfor olika
rika.Ursprunget
till
generationer.
N6graav
Nefertitifinnerman redani
personerna
ur de h6r
slutet av 6O-talet.D6
kretsarnabildade1969
6ppnades1967 klubben
"Foreningen
Jazzi Gote"JazzArtdur"i en k6llarloborg"som alltsedandess
kal p6 LillaKliidpressare- varitverksaminomolika
gatani gamlaOstra
omr6den.
Nordstan.Kvartersom p€r
den tiden sjod av ett
Nya lokaler
oerhortsocialtliv med
Runt1970 revs storre
massorav musikstSllen
delen av OstraNordstan
(t.ex.CueCluboch Globe
och "JazzArtdur"blev
Cl u b) .Replok aler
forolika
hemlosfor ett tag. 1973

fick klubbenvantarnap6
nya och storre lokalerp6
Hvitfeldtsolatsen
6. Fram
till 1978 drevsden i privat
regi men togs samma6r
overav Foreningen
Jazzi
Goteborg.Det var i
sambandmed overtaget
som det nyanamnet
"Jazzklubben
"
Nefertiti
kom till. An idagfinns
Nefertitikvar p6 samma
plats.

Ny ledning
Sedanborjanav 80talet drivsklubbensom
eget bolagmed namnet
NefeftitiAB men agstill
TOOo/o
av Foreningen
Jazz
Goteborg.
Klubbenhar en
egenAB-styrelse
och
driftledning
medtill vissa
delaranstdlldoersonal
som ytterstverkarp6
mandatav foreningens
6rsmote.Fleraav foreningens styrelseledamoterhar
ocks6undersenare5r
varit h6rt engageradei
Nefertitisverksamheto6
id6elbasis. Foratt stodja
klubbensdrift96r ocks6
storadelarav de 6rliga
bidragsom foreningen
f6r

Programutbudet
har
foljt den linjesom alltid
giillt under6ren,tyngdpunktenp6 det vi kallar
modernjazz med ndrliggandemusikformer
s6som
fusionsmusik,
latinoch
salsa,olikatyperav
folkmusikorienterade
formeroch vanlighederlig
bl ues.Ochi nomal l a
dessaomrSdenhar vi
fortsatt att gastas av
minga av de storsta namn
som finns i varlden.Den
gAngnasiisongenharvi
Svendragitig6ngen serie
stand up comedyaftnarpir
m5ndagarna
i samarbete
med SUCK-foreningen
i
Stockholm,
ett mycket
lyckatinitiativsom
kommeratt fortsiitta
underv6ren.

Samarbete

Att vi genomARRGtidningenfer mojlighettill
att oresenterav6r verksamhetser vi som b6de
intressantoch v6lkommet.
Likhetenmellanv5ra
foreningar
och klubbardr
uppenbara.
Yttersthandlar
det om att sl6 vakt om
den levandemusikkulturensvillkoroch
utvecklingsmojl
igheter
som finnshdr i Goteborg
med dess ootentiellt
publik.
musikintresserade
Det drrv5r forhoppning
att de mest nyfiknaav den
publikeni fortsiittningen
skallhittav6gentill b6de
Nefertitioch Magasinet
och givetvisalltid motas
av n6gotsom ar tilltalande
och sodnnandei v6rt
programutbud.
BerntAndersson

Hiisten '9O blev life oiiinn
fiir Veilvets del. N&gra
konserler blev slorei
succeer rnedein andra fick

ett liummet mottcacnde.
Vtren '91 ser diiremol ut
effi bli en rikrig h6idore.

kei
internationellt.De har ett kontrakt
med independentbolaget
CBR
Records,men de h€rllernu p6 att fi
med
ett licens-och distributionsavtal
WEA,/Metronome.
- Det dr ddrforreleasenav olattan
har drojt.Vi viintarju hellren€rgra
m6naderom det 6r det som behovs
for att fa ut skivani vdrlden,menar
Pontus.
ForutomPontusbest6rOmnitron
av RasmusEkmanoch PelleStrOm
p6 gitarrsamt StefanK6lforsp6
trummor.Det ar inte baramusikalisktsom de frra stockholmskillarna
Omnitron
skiljersig frSnandrathrashband.
De har nyligensl6pptsin forsta
- Vi laggerner mycketjobb p6
en LP
LPundernamnetOmnitron,
texternaoch vi forsokerlata bli att
annorlunda.
som ar overraskande
skrivaom blod,dod och pina,siiger
- Det var ett medvetetstilbyte
Pontus.
eftersomvi trottnat p6 det vanliga
Den23 februarikommerde
thrashsoundet,siiger bandets
basistoch sdngarePontusLindqvist allts6till Valvet,och det bor bli en
Tidigaresammadag
h6jdarspelning.
ndr jag pratarmed honom.Vi harju
fortfarandethrash i bottenmen nu
,kommerde att signeraskivorp5
Dolores,ddr manocksi kan kopa
broderarvi ut det med influenser
Allt ar upplagt
forkoptill konserten.
frdnfunk,jazz,hip-hopoch klasfor en riktigbrathrashkviill!
siskt, forts6tterhan.
Omnitronhar medden nya
EdwardJanson
plattanen bra chansatt sle igenom

Aretsforsta spelningvar en
syntgalasom drogfullt hus - vilken
upptaktp6 det nya 6ret och fortsdttningenlovar6nnumer.Niirni l6ser
det hiir harAll SteelCoachesoch
TheAcctrsed
besokt
amerikanska
Valvet,men mycketannatspannandedr ocks6p6 g6ng.
Lordagen
den 23 februarispelar
den svenskathrashensstorahopp
p6 Valvet.Omnitron,
dvs gamla
Krixhj6lters,kommerdi till Goteborgp6 sin sverigeturne.

L4

Visste
du???
^++ '

d L t,

under1990 spelade127 bandpb
Valvet.Antaletkonsertervarfler d6
vi s s abands pelad em e ra n e n
g6ng.Daravvar 72Osvenskaband
och 7 utlandska.Av de svenska
bandenvar hela93 fr6n Goteborg!
Elleruttryckti procents6 represen73 o/o
av
teradegoteborgsbanden
det totalautbudetpa Valvet.Visst
ar det bra att Valvetverkligen
sat s arp6 den lok a l amu s i k e n !

aII;

SK RUTar
T en ny t id n i n gs o m
ko m m erut i m it t enp 6 fe b ru a ri .
Ti d ningen
k om m era tt i n n e h e l l a
heta intervjuer
medAll Steel
, ul
C oac hes23
, T ill,P u reM a n i a So
Patroloch Attentatoch farska
m ed m e ra .S KR U T T
re c ens ioner
kostar10 kronoroch kan kopaspA
Pe tS oundsoc h Do l o re s .
att;
Streberssom var bokade2
februarip6 Valvetblevinstallt.N4ot
slutetav marskan vi dockse fram
konsertmed
emot en efterlangtad
d om .
att;
The S o l a r L o d g e d r e tt sto ckhol m s b a n d s o m b i ld a d e s 1 9 8 8 .

De spelaren blytung€rngvaltsrock.
Bandethargivitut tvd singlaroch
m eds ex l 6 ta rs o m
e n m ini- LP
h e t er" S v allow
t his" .T h eSo l a r
Lodgehar ocks3medverkatpi ett
p ars am lings plattoEn
r. a v d o m a r
f or s t as a m l i n g s s k i v a .
Si nder ellas
Bandethar relativtnyligenby.tt
s6ngareoch gitarristoch en turn6i
d r p l a n e ra d
D anm ar koc hT y s k l a n a
i s lut etav apr il.

Drtimmenom
en sfor fuft
"Damnedgood beer...and cheap,too" sa specialagent
Coopertill mig, lutandesiiver bardiskenpi Magasinet.
Detta bara en driim, konstateradejag kort och
gltimde helt att tacka fiir komplimangen.
"En drtimir aldrigbaraen driim", viskadehan och stack
till Tibet. Kvarpi bardisken169en r<idkeps med
med svart text: LAURAPALMERLIVES!
J a gh a r a l l ti dh a ften drom
om att agaen bar. Nu dger
jag visserligen
ingenbar,
me nj a g a r a k ti vi Musi kforeningen
ARRG,som
6gerrockklubben
Magas i n e t,s o m h a re n bar i
v i l k e nj a gj o b b a r- en
hyfsadb6r.1an.
P6 tal om drommars2r
har det for m6ngahairi
Goteborg
variten dromatt
f6 lyssnap6 levanderockmu s i ko c hta s i g e n stor
starksamtidigt- nu finns
den mojligheten
-"endrom
a r a l d ri gb a rae n drom" ,
som Coopersa.

?r
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Boren

har ingenstorrelust att
aventyradom go'a
P6 sammasatt ar en bar
vibrationerna.
Bartendern
r
al dri gbaraen bar- det ar
en kontaktklubb,
socialbyr6 mi g hoppasdocki det
stillaatt vi n3ng6ngska
och medi tati onsl okal
.
D et
kunnaerbj udaen 6:a
ar ett stal l edar man kan
rock' n' roltil l l dom som
ragga(somdet heters6
tyckeratt JackDanielsar
ful t),dZi rman kanoppna
en sj al vkl ar
best6ndsdel
sitt hjartafor en medman-annuen
ni ska(l as:bartendern)
el l er av rockmusi ken
dr6m...
barata det lugntmeden 6l
och funderaovermeningen
medmusi ken.Fordom
Sleinmiseirner
fl esta,i nkl usi ve
oss som
Riktigtroligtbor'Jar
det
hal l eruppol , dr det hel t
bl i nu nar man kanne rigen
gasterna,
enkel tstdl l etdar manhar
dom s6 kal lade
skoj och sldpperloss,
stammi sarna,
ochvet vad
kanskel i te meran man
domvi l lha i nnandom
annarsv6gari omvarl dens hi nnerbestal l a.S A ntar
vanligavardag.
medoch skaparden
" kompi skansl a"
som ar s6
viktigfor oss p6 MagaBarlendern
si net.E n kansl asom ar
Trovardigheten
som
grundstenen
for att vi ska
bartender
f6r sig dock
- i nteb ar a
bl i en rockkl ubb
i bl andett l i tetknack,nar
annuett konsertstal
le.
folk frbgarefter whiskey
Det varjust dettasom
och man medett ursaktandeleendear tvungenatt varv6rdrOmnarvi sl o g
upp portarna
den 11:e m aj
svara"tyvarr,vi har baraol
& vi n har" .S ombartender forra6ret.Vi har kommit
en bra bit men iir fortfavi l lmanj u garnakunna
randep5 viig.
erbjudafolk det som folk
" E ndromar al dri gbar a
vi l lha, dvs spri ti al l adess
en drom" .
ol i kaformer.Mensom
stddpersonal
daremot,som
JesperKumberg
manocks6er, ligger
berusni ngsnrv6n
al l del es
P s.
utmdrktdar den ligger,for
K epsardr kul tur- precis
vi vet att skrapmdngden
som ol & rock' n' rol- loch
okarproportionellt
med
kepsarsaml arvi p6 i
fyl l an.V addAfyl l a,undrar
baren.D u,ta meddi g e n
stammi sen,
det brukarval
frack,rol i gel l ersal l synt
i ntevaranA nnamnvard
kepsoch bli forevigadpd
fyl l apa Magasi net?
N a,
just det & exaktamente
v6rvagg.Beloningar
kan
- vl
forekomma...D s.
har praktiskttagetingen
fyl l a& vi l l aal l s.D ettri vsvr
hur brasom hel stmedoch
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Vi hcr nyligen ringt in det
nycl 6ret och teir nyei friska
teig iiven i reslourcrngen pi
tlogcsinet. Vi kern erbiudei
er alla en nydrspresenl sorn
siikert ftr den miitfaste
meige atl knofrer erv
fiirriusning!
Forer som inte redanhar
upptiicktden storsta
foriindringen
villjag
berdttaatt v6rgamlakock,
Tord,vordnadsfullt
overliimnatkoket i
hiindernao6 en fransman
med dkta Beaujolaisvin
i
var
6drorna.Fernando
namnetochti l l sammans
med sin svenskaflickvan
packadehanmedsi g si na
franskakokkonster
och
begavsig till Sverigeoch
Magasi net
ddr hannu
herjarfritt blandgrytoroch
stevar.

Poisson
Efteratt ha arbetatsig
i n i v6r mi l j ovi l lhan nu
presentera
en helt ny
meny.Vi kan gliidja havets
allaviinnermed att det
numeragar att avnjuta
b6delaxoch sjotungaoch
for er som iiter kott har vi
fem olikaalternativatt
kan
erbjuda!Vegetarianen
valjamellanbide varma
och kallar6tter.Ochvad

Vern blir trets
rockriiddeire?
Vi tyckerdet iir dags att beldna
denellerdom som verkligen
gornatfor rockmusiken
har i
Goteborg.
Darforinstiftarvi nu
utnamnelsen
irets rockriddare!
I slutetp6 6ret kommerpriset
l li
attd e l a su t v id en galak v a p
Magasinet.
Detdr du som bestammer
vemsom gort sig fortjantav
titeln,s6 t6nk efter& tycktill niir
det i ett senarenummerav
tidningen
blirtillfalleatt rosta
framArets Rockriiddare-91!!!
Sammakvallkorarvi aven
6retskonsertp6 Valvetoch
- iivenhar ar det din
Magaslnet
rostsom avgor.

siigs om en iikta fransk
pat6 som aptitretare?
p6
Som avslutning
maltidenkan du frossap6
en ljuvlighemlagadchokladmousse
och naturligtvis harvi kvarklassikern
fattigariddaremedglass.

!69o prisel
Du kommerantagligen
bli bedeforvAnad
och fortjust 6ver prisernaeftersom vi o6 ARRGanseratt
man inte skallbehova
vdndapi slantarnafor att
kunna6ta och drickagott
ute. Det verkarjufaktiskt
varaomojligtnu for tiden.
Men inte hos oss! Si
tveka inte utan kom sjiilv
ochavnjutv6r rockmeny.
A du! Kom i godtid sa
kan du 96 igenommenyni
lugnoch ro overett glas
Martini.Restaurangen
har
oppetmellan20.00 och
23.30 och det gar bra att
bestiillabordi forveg.Ring
11 10 55 och tala med
B i anca.

ldeen framkom p& vtnorts.
konferensen i Reykiovik diir
det fromhiills som riirskilt
vikfigf all vtrno om den
nordisko ungdornskulturen.
Detlo iir ARRG:c bidrog till
otl stiirko nordirk rockmugik.

Mycket rner och

rnAssoR
I februcri hiinder
det mycket, i
mors hiinder det
mer och vi anleir
olt det hiinder
iinnu mer i cpril.
Villdu se bra bluess6 bor du
kommaoch titta pA ChicagoExpress
fredagellerlordagden 8:e eller9:e
februari.Den 15:e och 16:e februari
spelarbandfr6n Goteborgsnordiska
pi
vinorter pe NORDENROCKAR
Magasinet.P5 fredagenspelarforst
KoirasoturitfrSnAbo och efter dem
ar det dags for J6vlarAnammaatt
representeraGoteborgpe ett satt
som bara de kan - mSsteses!
Lordagenbjuderp5 Dreftsom 6r
frdn Arhus.De forsokeratt h6llafast
en
och krdvande,
i det originella
jakt efter riktigaltrtar
kompromisslos
som handlarom dod.v6ldoch
k6rlek...ls6ttningening6rbland
annatelfiol.

lslcnds bidrog
Efterdem tar LangiSeli og
Skuggarnirover. De kommerfr6n
lslandoch spelarrockabilly- fast att
bara s6ga det 6r att forenkla.
Kassettenjag har hort innehiller
iiven rappings6 ni kanju t6nka er
sj6lva.AllabandensjungerpA sina
modersmil vilket iir ett av kravenfor
att vara med i NordenRockar.
Nastagang NordenRockar96r av
stapelnblir underfestveckani
Arhus.

Livingin Texas
Engelsminnen
besokeross 21:e februarioch den
22:e soelar"den fule" som inneh6lfr6n Groupa,Filarler medlemmar
folketoch Simbi.Den23:e kan du
upplevatv6 nya intressantasvenska
band.Pd Valvetden kvdllenspelar
SverigesthrashhjiiltarOmnitron.

Bochmon lurner
Overdrive

Efterdet att PerssonsPackinlett
marsm6nadoch JesusJoneshj6lpt
oss att dansaen hel kvdllkommer
arets kultgignummerett att intraffa!
BachmanTurnerOverdrivelOrdagen
den 9:e! Det 6r originaluppsattningensom kommerochjag lovar
You've ain't seen nothlngyet!
Det iir den ena av endasttvi
spelningarsom de gOri Sverige.
Kajsa Gryttoch ATTentat(som
gor sin forsta och enda spelning
efterfem 6r) spelar15:e resp 16:e.

Yigste du clt...
MogosinetboriormedCoE oppets6ndogor,
mdndogor
ochtisdogorfrdnochnd 27 jonuori.
Mellonkl. 15.00och22.00kondu slinkoin, ritoeller
Ddochdd
drickondgotgottfr6nv6r pubmeny.
ortister
ov
ottpresentero
kommer
Cof6Mogosinel
Detkonhandospdnnonde
olikoslog.Hdllkollen!!!
kondu
uddodogor.Dessutom
sokerdvenp6 veckons
pd Mogosinet
och
kapobrkop till ollo konserter
Volvet.Ettbrotipstill dig somvillvorosdkerpd ott
kommoin!

@rcham Porker
Hanhar precissl6pptsin 13:e Lp
p6 15 6r, "Struckby Lightning".P6
den har han med musikersom Garth
Hudson(the Band),JohnSebastian
(Lovin-Spoonful
m.m),Andrew
Bodnar(TheRoumor)och Pete
Thomas(TheAttractions).Till
Magasinetkommerhan dockensam
med gitarrden 23:e mars. Det
kommeratt bli en oforglomligkvell!
Den26:e marskommerThe
(prel)fr6n U.S.Aatt
Replacements
lysa upp klubbenmed sin friicka
gitarrockoch p6 skdrtorsdagenlutar
det 6t att BrodernaBrothersspelar
nos oss.
PaulSimononsom soeladebas i
TheClashkommerforbimed sitt
bandHavana3 A.M p6 ldngfredagen
om allt gir som planerat.
Aventyret96r vidare och p5
ing6ngiir The Vibrators,William,
Easy,
Hedningarna,
Pushtwangers,
Sky High,The Sandmenoch mycket
annat.Ingetav dessa 6r dock klart
och vi f6r se vad april och maj
kommeratt bjuda p6.
Vi ses pi Magasinet!!!
StaffanLindahl

Vlgste du olt...
Du kon pdverkobondbokningenpd Volvetoch
Mogosine.t!
Skrivner ditt brslog och lciggdet i
( Vid borenl.
ONSKELADAN!

Vlsste du ott...
Du kon vinnoen volfri kvdllpd gcistliston!
Allt somkrcivsdr oft du, kortellerl6ngt,seri6steller
kncippt,skriveren recensionov en ov v6ro konserter
p6 VolvetellerMogosinetnu i vdr.Skickoin den till
F6rstoldnggoton12, 413'13Gbg.
ARRG-tidningen
Mdrk kuvertet"recension".
18

Vivill 6ks
qntqlet lcigenheler
med bostqdsrcitt

Vardu iin otll bo ochbur da iin otll att dtn
bostd ska se at sil iir bostodsriitt
t Rlksbyggenen bra tiir-1"g.
Ilufdr oara medocbbestiimmaom ekononl
uh skiitsel.Tlllsamrruns delar de bwnde
pd rditttgheterochskyldtgheter.
Det ger dlg trygghet.
Diirfiir alll ot blggofiIe, hstiider,
fura poltttkenugsr (Nscbansen,
Vl har fun fiitta otlJan!

Riksbyggen
Mdnniskoroch hus

Riksbyggen<iretl folkriirelsefiirefogsom orbefor med proieklering,byggodminisfrolion,fiirvoltning och energi.
Vi bygger bosfodsrcittsliigenhefer,
som m6ngo sporor till i RiksBoSpor.
29 distriktskontorger en stork lokol fiironkring.
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BUSSIGA
'peace,war and understanding'
KLUBBEN
HELCD.O2

ROCKCTRKEL?
Det enda vi inte
kan fixa ir IoRaI.
(ARRGJobbar PA det)
'The ounk-lunkunion'
STOLTNARINGSLIV
HELCD-03

artistoida

produktioner

031-12 5044,ojurgArdsgatan
13,414 62GoTEBORG
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Att ha minga
stringlar pi sin lyra
ir ett vilkint uttryck men nir det
giller Zac si ir det
att ta i lite i unden
kant. Att ha minga
stiirnor pi sin
himmel kanske
skulle passa bittre.
Arrangiir, organisattir, inspirattir,
kompositiir, anima:
ttir, transpiratiir,
regissiir, illustratiir,
sceno$raf, tekniker, textfiirfattare
ir alla epitet som
Zac kan giira ansprik pi.
Dennefor dom flesta
okdndeman i den smala
i dom
kulturensbakgardar,
sokandekonstformernas
dimhdljdanejder,har
underrelativtkorttid
hunnitmedvaldigtmycket.
Det hela borjade med
Kulturdepartementets
festivalerpd bl a. Kdren
och Exercishuset?
-Jadet var ett band
jagvar med i v€rren-87
som hetteCrashtalk-back

Vi
rock-nrollOrcestra.
framfdrdeooesitill bandad
musikoch n6graav dom 6
- 7 spelningar
vi gjordevar
just p6 en festivali Exercishuset.Sedanvarjag
medoch holl i Nattcafei
Kulturdepaftementets
lokalerp6 TredjeL6nggatan.Det var lordagkvdllarvi bjodpA alleh a n d au n d e rh 6 l l ni ng.
Bl a
kordeJonasGardelloch
Kim Hedis sinaforsta
standup comedyforestdllningardiir - det var innan
dom blevriktigtkanda.
Sjdlvs6 framfordejag
Hamlet,dvsjag spelade
a l l aro l l e rs j a l vv i l ket
innebaren forfilrligtmassa
giftvinsdrickande
och
Ja,du
sviirdshuggande.
vet, domflestaddrju i
slutets6 det blevlite
komplicerat.
monster
Frankensteins
var en annans6dandiir
slapstickshistoriasomjag
s p e l a d ei h o pm e den ki l l e
som heterGunnar.Det
som var bra med Kulturdepartementetvar att alla
av
som var intresserade
kulturoch konstvar representerade.
kH e l as k a l a n musi
,
er. folk som mSlade.
speladeteater,allasorter.
Man liksombefruktade
varandra.

En annanlite crazy
betonadgrej somjag
gjordevar en serie
programi ndrradion.
Agent
Zac,som den hette,handlade om en hiirdkokttyp
med obegrdnsad
tillgang
till vapenoch kvinnor.
Berdttalite om musiken.
Love-san Erection
heter
som en av grupperna
bestiirjust nu av tre
personer.
Jagsjungeroch
spelargitarr,Mattias
spelarbas och sjungeroch
s5 ar det Sofie o6 trummor.Vi forsokeratt vara
lite roliga.Vi har bl a
spelati Roskildeoch i
sambandmed det s6
framfordevi Batmani
teatraliskformdarjag
speladeden bortrovade
E n si ngelharvi
bl ondi nen.
hunnitmed, "Thefirst
ti me" ,somv6l bl even
floppkan man sdga,trots
att det dr en av dom biista
singlarjag nagonsinhort.
Tyvrins6 iirjag vdl ganska
ensamom att tyckadet.
SedansA dr du med i en
grupp som heter Butterfly
Effect?

PeterDanielsson
ochjag.
Min frdmstauppgifti det
sammanhanget
er att
spelaljus.Det iir ganska
roligtfaktisktfor folk fattar
inte vadjag gor p6
scenen.Jaghar allts6
ljusbordetp6 magenoch
spelarmed ljusetprecis
som ett instrument.Lite
psykedelisk
stil overdet
hel a.Musi kenar menad
att dansaoch rorasig till,
lite acid kanskeman kan
beskrivadet som. Det
kommeren singeli
februarioch en LP i mars.
ScenSondag-satsningen
pd Magasinetstod du
bakom?
Meningenmed den
iddnvar att fa folk att
motas, att ge teatermanniskoroch andraartister
som inte ar s6 dar vdldigt
kiindaen chansatt visa
upp sig,testa , exprimentera, och kanskef6 nya
kontaktersom kanvaratill
nytta.Kanskeblir det ett
l i knande
konceptti l l
hostenigen.
Men ditt egentligaarbete
har du pd UngaAtalante?

-.Jap6 Atalantes6 skoter
-Jadet iir en syntgrupp
jag allt det tekniska.
best6endeav 4 oersoner
DanSoderkvist,
Gasleben, Satterljus, byggerSieno-

nyllmedl.kofi

grafiosv. Det ar
d e tj a g f or s olerm ig p6.
Do ma ndr ak ons t nar lig a
prolektenger inga
pengar.
RawAction Theatrear
ytterligare ett projekt som
dujobbar med.

Nu finns v&rt nya nedlemskod fiir | 99 | .
Avgiflen iir l5O:- och fiir del ftr du;

J us tdet . I gaml a
b a d h u s eti Hagagor dev i
tvAforestalIningarsom
ka l l a d e s" Char lesDar w i n
the fittiest".Ddrforsokte
vi framforalltutnyttja
ru mme st om s A dant .
Mu si k,r or els e.pr ojek ti o
n e ro chdanss om f or s ig g i cki ru m m et sallaniv ie r
o cn p ran.
I MalmogJordevi 2
fo re sta llningar
s om v i
ka l l a d ef or " Candide
re vi si ted"Det
. v ar p6
folkteaterndar som vi
a n n o n ser at
f or es t allni n g
kl . 6 .0 0 en s ondags m o r
g o n(l ). Detv arv aldigt
va cke r ts. olenhollpr ec i s
pa att ga upp,vi trodde
kn a p p a sat
t t det s k ulle
kommandgotfolk - men
det kom faktiskten del.
Niv al,v i hals ad e
fo l kva lk om naoc ht og
se d a nu t domgenom
raqan/r

rtdindan

in

crrcngetnong p6
- | O kr raberll p6 somtligc
Volvet och Migasinel, -niir du b-efolor i
enlrekosssrn
- 2Oc/o rcbatt

6 mcrlen i reslauronqen

tloncrsiner da du visrrr upp diil
metrlemskorl

D6

- | O kr rnbctt pc fiirkiip dc du kiiper yio
ARRO. Vi teir dessulom bqrq 5 kr i
fiirkiipsavgift.

i on

oveftacktbuss och sedan
bardet ivagtill ett
gammaltovergivetind u stri om r dde.
Daragde
sjalvaforestalIningen
ru m.
P ublik en
f ic k
dareftergd fr6n scentill
scenfor att fol.1a
det som
u tsp e l a des .
Dujobbarju mycketmed
annorlunda,Iite bisarra
formersom inte alltid
fallerden bredapubliken
i smaken.Tvivlardu inte
ibland?
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- Det ar klart,det
ka n skem angor ,m en
tvivelm6steman boftse
i fr6 n .D Af 6r m an ingen
tinggloft!
Manf5r inte satta
kravenalltforhogtnar
a
ma nskallgenom f oren
i d e .Ta e n hojdhoppare .
0m hansatterribbanp6
e n n i vahanaldr igk ann6 ,
b l i rh a naldr igv ar lds m a s
tare.Mensjalvklaft
mi ste mans edanunda n
fo r u n danhojaniv 6nom
ma nvi l lnd bat t r e
resultat.
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Lite om ROCKens
miiiligheteri GOTEBORG
aa

I en tid d6 det kortsiktiga
ekonomiska
tdnkandetstyrocks6den gemensamma
sektorn6r det m6ngag6ngersv6rtatt
m6len
De kulturpolitiska
drivakulturfr6gor.
kiinnsavl6gsna.Mentrots allt s6 finns
i morkret.Tiinkbara,
det ljusglimtar
Rockklubben
Magasinet
oppnadesi maj
forra 6ret! Med goteborgskamatt mett
meddet
slogsalla hastighetsrekord
projektet.
Att det blev mojligtberoddepd en
gemensamvilja hos, och ett strategiskt
samarbetemellanpolitiker,tjansteman
for rocken.Tv6
och representanter
var
specielltviktigasakeri sammanhanget
godaerfarenheterav
myndigheternas
ARRGstidigarearbetepi Valvetoch det
energiskaoch uppoffrandearbetesom
foreningen
ladener i sambandmed
overtagandetav kontraktetp6 lokalen.

till rivningav fryshuset.Vi vill istalletatt
husetskallbevarasenligtbevarandeol anen.
Vi har foreslagitatt den fortsatta
planeringen
av Fryshuset
skallutg6ifr6n
att rockmusiken
behoverrepetionslokaler.
Men. for ett positivtbeslut rdckerdet
ju inte med ett stod fr6n V6nsterpartiet.
H6r kr6vsdet ett aktivt arbetefr6n oss alla
for att piiverkaovrigapartier.

Vi fick allts6en rockklubbmed ol och
vinrattigheter.Magasinethar underdet
halvdrsom passeratfungeratmycketbra.
Detta har inneburitatt alla farh6gorsom
uttaladeshar kommito6 skam.Det har
ocks6stirkt alla oss som stelft oss
bakomprojektet.Samarbetel6narsig!
Jagtror ocks6 att det kan innebiira
nagotpositivtfor rockensutvecklingp6
okar
andraomr6den.Erfarenheten
kompetensenoch ger mojligheteratt ge
sig in i andraprojekt.

att den nya musikteaternkor mycket
rock p6 repertoaren,

CENTRALRCPEflOIIgtOKAt
"Hur
Underhostenhar utredningen
varituppe till
skallrockenoverleva?"
Beslut
diskussionoch besluti fullmaktige.
som fattadesinneb6rbl a "att uppdra6t
fastighetsnamnden
att i samr6dmed
fritidsndmndeninventeraliimpliga fastigheter i centralaGoteborgsom kan anv6nfor rockorkestrar".
das till repetionslokaler
Det vi nu maste hjalpasat med ar aft
se till att ansvarigatjdnstem6nf€rrfram
lempligaalternativsom beslutsforslag.
Nu, niir antalettommakontorslokaler
6r m6nga,6r det ocks6angelagetatt
kontoriseringen
stoppas!Vdnsterpartiet
har d6rfor,i byggnadsniimnden,
sagt nej

INF6R FRAftITIDEN
Gdteborghar sedan60-taletvarit ett
i Sverige.Det
centrumfor rockmusiken
vore underbartom G6teborgkundebli ett
centrumfor rockeni hela Norden!En
mojlighetatt forverkligadet tror jag 6r att vi
bl a serti l l :
att Ullevigrundforstiirksse att
rockgalornakan Sterforastill den arenan,

att vi f6r ytterligareett par halvstora
byggnader
for repetitionoch mindre
konserter,
att musikverksamheten
i stadsdelarna
samordnasoch utvecklas.
Jag kan inte ge n6graloftenom hur
besluteni de politiskaforsamlingarna
kommeratt bli. Detjag kan lovaer att jag i
for fritidoch
egenskapav kommunalr6d
kulturfrigoraktivt kommeratt fortsdttaatt
arbetafor rockmusiken.Foratt n6 resultat
kriivsdet ett aktivt samarbetemellan
rockmusikensforetrddareoch representanter for samtligapolitiskapartieri kommunfullmaktige.
Hiir har ARRGocks6ett stort
ansvar!
P .S .
Glominte en av vinternsrockhojdpunkter:
"Rockensbilder"p6 GoteUtstiillningen
borgskonstmuseum.
Utst6llningen
invigs
med s6ngoch musikden 30 januari
k| .18.00och p6g6rt o m 1 apri l .D. S

MariaHinnerson
Kommunalr6d
for fritidoch kultur
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HUR MAN SLAKTAR
en FOlKriirelse

Av Giiteborgs befolkning iir det c:a
30% som p6 n6got satt gel pi teater,
konserter, utstiillningar, pA museum
efler dylikt. De iivriga 7Oo/o
dgnar
kulturen knappt en tanke, men de dr
indi med och betalar kalaset via
skattesedeln.
Varfordessa 7Oo/o
inle bryrsej om
kulturenfinns det m6ngaforklaringar
till. En,och kanskeden viktigaste,ar
att de intevet vad kulturenkan ge dem.
lfr6n barnsbenhar de fatt hora att
kultur6r baran6gotfor "snobbaroch
fisforndma".Skrattagiirna,men
verkligheten
6r s6dan.Om mina
foraldraraldriggick p6 teater,liiste
bockerellersjongoch speladen6rjag
var litenda ar det baranaturligtatt jag
inte hellergor detta,minafordldrar6r
minastorstaforebilder.Det dr de, och
derasfordldrarfore dem, och deras
foriildrari sin tur fore dem i all o6ndlighet som fort detta arv vidare.
For att bryta detta kriivs myckettid
och "utbildning"i vad kulturkan gora
fora mej innanjag sjdlvmantsoker mej
ti l l ku l t ur en.
Detfinnsocks6en folkrorelseorganisation
som har detta mal som sin
uppgift,ATT VIDGAOCHFoRDJUPA
INTRESSET
F6R KULTUR.DCNfOIKrorelseorganisationen
heter
SkAdebanan
med anor6ndafr6n 1910.
De arbetaraktivtmed minga olika
metoderjust for att n6 de 7Oo/o
av
befolkningen
som rent ut sagt "skiter"i
kulturen,oftast for att det finns
osiikerhetoch fr6mlingsskap
till detta
som 5r just frdmmande.
Sk6debanan
drivsmedstatligaoch
kommunala
bidragoch dettahar
tydligenvarit en nageli ogatfor
stadensteatrar.De har iindasedan
startenhdr i Goteborg1973 varit ute
efterv6rabidrag.Nu har de lyckats.

Manvill att Sk6debanan
ska bilda
ett bolagihop med teatrarnasbiljettcentral.I sambandmed detta forsvinner konsulenttj6nsterna,allts6de
personersom varit ute blandde 7O%
av befolkningenoch pratatoch agiterat
for ett okat deltagande.
Det ir ocks6de personersom
hellitigangall verksamhet
s6som
utbildning
for Sk6debanans
c:a 400
ombud,triiffarpi olikakulturinstanser,
(museer,kulturhus,
fria grupper,rockgallerier,teatrar,
klubbar,jazzklubbar,
konserthus,
m.m. m.m.)haft igAng
programverksamhet,
initieratstudiecirklaroch ageratcirkelledare
for
(ex.
dessa,formedlatolikakulturinslag
trubadurer,
forfattare,dansare)ut till
arbetsplatser,
foreningar
o.dyl.
Baradetta med formedlingen
kriiverett enormtarbete.Att f6 en liten
foreningmed liten budgetatt bestdmmasej for att ta en trubadurtill
motet kr6verfaktiskt en hel del
"6veftalning".
Dennaverksamhet
kommernu
allts6att forsvinna.lst6lletska man
inriktasej pd att mer ellermindre
enbartsdljabiljettertill allt frdn
broadwaymusicaler
till ishockey.
Det innebaratt man liiggerner hela
(vidga
den bitensom starfor ideologin
ochfordjupa...) och ist6lletdgnarsej
6t att s6lja biljetter.Dettaiir exakt
sammautveckling
man hadei StockholmsSk6debana,
det leddetill
konkurs.

Rod Gansby
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GRAHAM
PARKER
Live
D emonRecor ds
Inforkonseftenpd
Magasi net
spelarjag denna
ski vaom ochom igen.56
hi ml abra,en m anochen
gi tarrthat-sit ! G a dit ,
lyssnaoch njut.

Sr

Glindahl

COSTE
APETREA
singel
Dengamlegitarrhjalten
som

DAYWARREN
"Rock-n-RollBlues"

bl i vi tkapel l m ast ari eTv r or
p6 sig igen.De tv6 l6tarna
beskriver
tydligtvad som
menasmedA och B sidap6
en si ngel en
, br a ochen
kass.A -si da n
ar o. k Lit e
standardma ssig
m en br a,
gi tarrspel etillt
t alarm ig.

CD Last Buzzrec.
S taffan L indahl
nessee
Louisiana,/Ten
rock'n-rollfr6nvastra
Sverige.Intevisstejag vad
det var. Det har l6tersom
ro c k -n ' ro sl lk a l ll a tai
g a mmaol ri g i n ata
l p p n ingoch
det rdckerfor mig.Roligtatt
niigonefterstravardet
g e n u i n as o u n d eot c h l yckas.
In tes d rs k i l n
men
t y s k a p a nde
va fan.
StaffanLindahl

CHANGES
"Passion& Aglgression"
o e mo
ar runt i den idaginte sd vanliSa
har ett helt ok och eget
T h eP i n kP e d a P
l u s h er...

THE
THROWING
MUSES
demo
4ADllvrNW
L i t e T e l e v i s i o n ,Ta l H
k e a d s,
f l i c k s d n ga l a L o l i ta o h ...
mycket amrikanskt. Helt ok
men inte s6 kul i mina oron,
f6r bara tv6 av fem mojliga
A R R G -l o g g o r ...
Glindahl
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EALCON

Svensktol i viirldsklass.
KLASSI

FALCON
AB.08'723 88 50

