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Du blir medlem i ARRO genom ctf
siilta in | 5O:- pt v0rt postgiro
22 68 94 - 4 eller helr enkelt genom
erlt betolo ovgiften niir du besiiker
Mcgcrsinet eller Veilvel.

- NYA
TIDER
MOJTIGHETE
NYA
Anda sedanvi dppnadedet forsta ARRG-kontoreti MusikensHus 1987si har mitt
liv, med huvudet fullt av ideer, gitt i ett rasandetempo. Med fullt pistill, upp fdr
hbga berg och ner i djupa raviner. Fdrstautmaningenvar Valvet dlir jag ndstan
kntickteryggenunder firdigstiillandet 1988.Tvi 6r senarevar det dagsfdr
Magasinet.
Visserligen har jag liinge haft den tesen att engagemangger kraft och energi att
ta itu med 2innufler galnaideer, men det ir ju inte alltid hypoteser infriats p6 det
slitt som skett hittills i mitt liv.

norden
rockor 4
mogosinet 6
volvet
I
diesel
bond l0 Mogosinet
nefertiti 13
q/obond 17
18 Sqvethewholes
skivor
southside
iohnq/|9

Efter att fAtt gipslunga pga av riijandet och flirdigstillandet av Magasinetslokaler
var det dagsatt sitta ner i vdntrummet utanf6r Stadsdelsnamnden
Centrum.Nu
giillde det "bllrs eller inte" pi Magasinet.Detta var alltsAtre dagar innan premiliren. Historien forteller att det gick vlgen men vad hade hlint om vi inte fitt tillst6ndet fdr ol och vin? Vigar inte ens tiinka pi det. Min direkta reaktion utanfOr
sammantriideslokalenefter beslutet var en kraftig gritattack. Det gick!

AR.RGmogosinet
Skeppsbron
5-6
4112l Giicborg
tef031-l| 94 48
fqx 031-l1 96 44
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Innan dess hade jag varit med om jitteprojektet "Savethe whales" under min se'
mester sommaren1989.Tankenvar att vi skulle anvinda en av mina egnal6tar fiir
att fii in pengartill valforskning.Vid ett tillfdlle (SonetStudiosi Stockholm)stilldes
jag infiir den jiittekor som CyndeePetersoch jag samlat ihop (NiklasStr6mstedt,
Lisa Nilsson,Tove Naessosv) och skulle i korta ordalagfbrklara vad allt gick ut pi.
"Vi miste ridda valarna,sjung sA hela viirlden hiir!" "We gotta save the whales"
ekade ut 6ver videokameror, artlster och pressfotografer.
Vid ett annat tillfllle stiilldesjag infiir hela Europasforskarelit pi milj6om-ridet, regeringsledamdteroch kungen!Pi min plats bakom Gyllenhammarviintade
jag pi att inledahela Ecology-89 med videon "Savethe whales"och overlimna
singelntill kung Carl Gustaf.Minnen som jag knappasthunnit svllja 6nnu.
"Mitt namn ir Leif Strandh och jag iir ordfiirande i Musikforeningen ARRG.Det
ir med stor stolthet jag ber att fi 6verl6mna fiirsta exemplaret av singeln Savethe
whalestill Ers Majestiit".Han hade ett mycket fdrtroendeingivandehandslag.

Giitevolborg
En annan enorm upplevelse var forra valborg di vi arrangeradeGotevalborg pi
G6taplatseninfiir ca 30.000miinniskor.DAThAstriim och Sator speladevar det inte
lAngtifrAn att panik utbrutit eftersommAngakliimdesihop lingst fram vid scenen.
Efter konsertenvar det mycket segt att sopa hela g6taplatsen!Konsertenslutade 01.00- vi hade sopat klart 05.30.I ir ska vi g6ra om detta gigantiskaarrangemang- hoppas bara man slipper sopa.

Nudd
Som om inte allt detta skulle riicka sA kastarvi oss nu in i skivproduktion.Vi spelar
i skrivandestund in DieselBand i John BallardsTUFFstudio f6r att lanseras6ver
hela virlden. Dessapojkar har varit med ett tag som ni kommer att hora av resultat di CD:nsom kommer ut runt april. Grabbarna(eller gubbarnardttare sagt) gillade Sverige,Goteborgoch MagasinetsA mycket att de sa "Ja" dA vi frAgadeom de
inte ville spela in en skiva hiir. SAenkeltvar det och nu far en massaideellt arbetande inom ARRGrunt och skjutsarmellan studio och hotell, raggarspelningar
som 6r tankt att bekostainspelningarnaosv. Aterigendetta helvetiskatempo som
ir sii underbart ndr det gir bra men en nattmarad6 det strular.
Ja,detta var en kort beskrivningav historia kontra framtid. Vill du vara med i
nAgotvi hiller pA med sAtag kontakt med oss pi ARRG-kontoret.
Vi har mAnga
konkreta uppgifter framfor oss som miste l6sas.

leifStrondh
ilgtnoglcsinet

- En del kallar facket fdr
dom. Helt fel. Facketdr ju
faffiisktvi.
- SA fort man b0rjar lira
har man nytta av facket.
Avtal f0rsdkringar,
skattefrdgorosv.
- FOrmig dr den en
siClvklarorei att vara med
i'Musikerlhrbundet.Det Cr
ju vdrat fdrbund.
JerryWllllams
LotrgaLn I l, 414
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Januarivar en mycket lyckad minad f6r Valvetsdel med
band som Bolt Thrower, Dle Krupps och S6rn's. Publiken
kom och de flestaverkadetrivas med bra band i en intim
lokal.
Under de nhrmasteminaderna kommer fler bra band att
bes6kaValvet och bland dem kan niimnasamerikanska
kultbandetGodflesh,stockholmskadodsmetallarna
Dismember och sk6ne rockbanden Funhouse och [.owmen.
Nlr man pratar med folk slger minga att Valvet harblivit
ett stiille bara f6r synt, DeathMetal och annan extrem musik. Visst har vi ofta sAdanaband, och det av den enkla anledningenatt publiken vill se banden.Men sjiilvklart har vi
mycket annat ocksA.
Under h6sten kiirde vi band som Stry & Babylon Blues,
K6ttgrottorna och Boghandle plus som vanligt alla lokala
band. Det ir den kombinationenav storre band och lokala
f6rmigor som 6r Valvetsstyrka. Minga lokala band hAller
hiig kvalitet,sAtag chansenoch kolla pA nigot lite mindre
namnkunnigtband nigon ging.

ARRG
horfdttkonkurrens!
Medan ARRGjobbar med rocken i Goteborg har en forening startats som hiller pi att riidda synthen i stan. Evil Eye
iir f6reningensnamn och bakom det namnet stir en rad
synthentusiastersom vill fdrbittre syntlivet i Giiteborg.Hittills har de arrangeraten mycket lyckad spelningmed tyska
Die Krupps pi Valvet och dessutomhar de fixat bussresor
till spelningarutanfor stan.
Framdverkommer de arrangerafler konserteroch slippa
kassetteroch det snackasocksi om musikvideos.
Ett ir som medlemi dennaforeninggir pi det facila priset 50 kr, och pengarnabetalar man in pi pg 4 13 41 68 - 6.

il-lru;es54*'

Vad iir det som h?inder pi Magasinet i v6r?
Htir iir det som iir kla{ i minadskiftet januari/februari. Fler artister kommer att bli
bekriiftade den niimaste tiden. Titta i
Bengans biljettannons fdr vad som iir ute eller titta i kalendarierna pi GT/Idag och GP
som hela tiden far ny inforrnation.
GraZSdagarnarullar pi med ohimmad kraft, en mycket
lyckad satsningmed mycket folk, efter unpluggedpi Norrlands pii tisdagarna. Torsdagarna med Hard'n'Heavy kommer att fbrsvinna.Onsdagssatsningen
LOVEkommer att
upphdra och annat kommer istlillet, hill 6gon och iiron
6ppna.
Hbjdpunkternai slutet av februari 6r naturligtvisNorden
Rockarsom presenteraspA annat hill i den hiir tidningen
och sedanMoonflowers onsdagenden 26:e(preliminirt).
Det finska kultbandet 22 Pistepirrko och Slammerpojkarna
Psychotic Youth avslutar mAnaden.Psychotic har precis
slippt en platta och det blir antagligenmycket nytt material.

PASK
I april rullar vi vidare. Klart idag 6r The levellers frin
England den 3 mars och Mega Clty Four och Midway Still pi
lAngfredagen.Om allt planerat blir av har vi en hiiftig piskhelg att se fram emot.
Somsagt en massaintressantiir pi gAngoch nir du sitter med den hir tidningen i din hand finns det siikert fler be.
kriiftade datum.
- och sAvar det nista sommar -

& THE
ASBURY
JUKES
SOUTHSIDE
JOHNNY
I mars hiinder det en massaroligt. Det mest eminenta
bes6ketiir Southside Johnny & the Asbury Jukes. Det iir
siillanvi har rAd med en sA h?irstor artist pi Magasinet@et
har vi knappt den hir gAngenheller) Antagligen blir det rusning sii, k6p en av de itrivirda 350 biljetterna si fort du
kan. Niir de viil iir slut si 6r de.
Buffalo Toms konsert den 14:eiir den andra av tre inspelningarsom RiksradionsLlVE-redaktion,om allt gir enligt planerna,giir hos oss i vir. Den tredie ir i maj och det iir
The Aints ( ex. The Saints) med Ed Kuepper i spetsen som
spelardA.Greg Sagespelar den 2l:e och det verkar som75%
av hans materialkommer att bli gamlaVipers l6tar, det ni!
Det finns en massapreliminiira bokningarsom ir intressanta
men de iterkommer vi till.

Gmogcrhpt

detskoblioperoi onnedolskyrkon!
Annedalskyrkan invaderas i slutet av mars av en massa
underligaminniskor som sysslarmed "finkultur". Riktigt si
illa behiiver det inte vara, men faktum ir att Annedalskyrkan
ska anviindas som lokal fiir operan "David & Jonathan" som
satts upp av UtomjordiskaBarockbolaget.Teater Kolibri och
Mikaeli SAngarefinns med i ensemblen,och den tre timmar
linga fiirestillningen kommer att visas sex ginger under slutet av mars och borjan av april. Kanskeen chans f6r m6nga
att upptecka nigot nytt och bli operadiggare.
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Fiir ollo er sominlrevor medpo Mogosinet
fiirro &retkonskeiog sko biirio dennoortikel
meden kort presentotion.
NordenRockor(NRl
fiirsiik ott sliitio nordisko"upcoming
iir ARRGs
bonds"somspeloregetmqteriqlochsiungerpd
sittegetmodersmdl.
Vo#iir dd?Jo,ftir ott det
finnssd mycketbro musik,sominteolltiddr
gdngbor,ochsomoldrigspelosi
kommersiellt
dogenslikriktqderodioskrdl.Dettovill vi 6ndro
pd genomNordenRockorid6n.
I dr deltorbond fr&n6 ov vdro nordiskogronnlcinder
medgronlcindsko
Zikozosomdet mestexotisko.Tillstcillningenh6llspd Mogosinet21'22/2 somcivenor februori
mdnodsmedlemskvcill'.
Vi stododeNR l99l dd JAvlorAnommo,LongiSeli
och Skuggornir,Dreftoch Koirosoturit
spelodep6
vor vcilbesoktooch foktumcir
Mogosinet.B6dokvcillorno
ott donskoDreheherdennokonsertslogigenomordentligt
- i Donmork.UnderdennohelghonnJcivlor
Anommo
guido de oliko bondengenomGoteborgsvitoloredelor
Bilp6 Rockens
och orrongeroetl provisoriskt
upptrcidonde
der p6 Konstmuseet.
ARRGhonncivenbiudo pd en ordenfFestode
lig bonkettmed mdngooliko svenskospecioliteter.
tecken.
vi? Jood6.Helo nottengick i forbrodringens
till NR 96r till sd ott v6ro vcinorteri de
Uttogningorno
nordiskolcindernosicilvovcilierul bond somde onser
vill civenvi ho ett litet
possoinom romenfor NR (sicilvklort
till det
ord med i loget),skickordem somrepresenlonler
pd Mogosinetoch till uppf6liningen
6rligo evenemonget
voriehost(1991 httllshostens
NR i Arhusunder
"Fesiugen"och h6stensNR gdr ov stopelni Abol. P6 lslond
hor mon t ex en stor6rlig-rockbondstcivling
somskickordet
vinnondebondettill NR. Aretssvenskobond ORO voldes
ut ov osspd ARRGeftersomvi tyckerde kcimporfor sin
till
originolitetoch civenhor den rcittoinstcillningen
rock'n'rollcirkusen- odmiukhet..

DREAMLAND

. Allo ARRG-medlemmor
kommerin grotispd medlemskvallor.Dessokommerott hdllosen g6ng/m6nod,meni
februoribiudsolhs6tv6 dogor fredog-lo,rdog21-22\ebruori.Forott s6 mdngosommoiligtskof6 chonsenotl se
dessobond hor vi sottentr6ntill endosl30 kronor
- for ollo somintecir medlemmor.
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- Finskrokrockmeddrogning
RAPPIDO
&t
throsh.

- Donsk
DREAMTAND
bluessomfick
Foiobefotciltet
ottsvonga
ordentligt
under
Feitugeni hostos.

ORO - Goterborqsstolthet.Bondetsomdrooit
fulltvorieo6no dd soelotmusikod Mooosine"t.
Nvskop'orE
mil muiikolenVod)ln, inoiotivo vod
dtit qaller vindkroftuerken
iqo bevdelse
s eqe-ntl
somI musikoIisktsmekso
mmo"som"eno16kod ted-

ZaKAZA - Gronlondskmusikmed mdlondetexter om qronlcinninqornos
villkor.docki mvcket
modern"toppni
ng." Mycketvockromelodi6roch
storkoord.

POMPEL
& THEPIITS- Beroens
stolthet.

iOOAnOg[E - Ar de inrelitefor srorofor Nor-

dybiorn.

Pompel,och
honspiltorlcimnor"obsolut
ingen
ooeroro

l@magrcInGl

den Rockorvor ndqonsomdomed6 mon harde
ott de skullespelo56 Mooosinet.Ettov lslonds
obsolutledonilebond nait efterSugorcubes.

SkivonFlexibleFriendsspelosin i I
ochberdknsskommout i o
FlexibleFriendsund

JohnCoghlon
MickyMoody
BobYoung
Lemmy
Andy Bown
Ric( Porfitt i
BernieMorsden
Alon Loncoster
NeilMurroy
leo Lyons
DonAirey
RoyMinhinnet
PhilMoy
JockieLynton
10

feb-92 i JohnBollordsTuffStudio
oprilpo ARRGsskivetikett.
er6ren1976- | 991
ChorlieMc Crocken
JimRodford
MickGrobhom
LongJohnBoldry
JohnGustofson
GoryMowberly
GordonEdwords
MikeSimmonds
GrohomPreskett
JohnVerity
HillyBriggs
AndyPile
JohnFiddler
forts. sid. I5
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Ett helt nytt sortiment
for dig somvill handlafor
en battre mili6.

aa
|l

nglamark6r ett nytt sortimentav varor for dig
A
ro- vill handla for en bdttre mi|ij. Vi har odlat,
L \
tillverkat och transporterat vAraprodukter med sttjrsta
omsorg. Och vi har valt forpackningsmaterialsom dr si
skonsammafor milion som mojligt.
Anglamark dr ett milioanpassatsortiment under stdndig utveckling.Du kommer efter hand att hitta fler nya
produkter som bidrar till att minska belastningenpd
milion.
Anglamark finns som livsmedel,papper och kemtekniska lrodukter. Och dr av hiig klass vad gdller.kvalitet,
smak Lch funktion. Varor som du inte finner i din butik
under introduktionen kommer inom kort. De flesta
varor hiller samma priser som motsvarandeicke miljoanpassadevaror. Bra mili'iival behriverndmligen inte
kosta mer!
Anglamarksprodukter
uppfvllerNaturskydds'
fiireningensmili<ikravfdr
BRA MILJOVAL
eller KRAVs reglerf<ir
alternativodling.

FdreningenJazz i Goteborg

21t2
22t2
27t2
28t2
29t2
5t3
6t3
7t3
12t3
13/3
14t3
15/3
19/3

JukkaTolonenTrio
Nightcats
HackeBjorksten19.00
Athin6s
Enteli
Allan-Gustavsson-Riedel
19.00
Blacknuss(frAnFashing)
The Nat KingColeSessions19.00
Calvero
BrostromsIn & Out
CabaretUllaSkoog18.00
MikaelRAdbergStorbandFeat.
Adam Nussbaum19.00
EricSteenFlamencofusion
IndianTime med Mynta
Premiiir!f radjazzpA onsdagarl
programej faststdllt
AhmaduJarr & The HighlifeOrchestra

20t3
21t3
25t3
26t3
27t3
28t3
29t3 BrazzBroswith LesterBowie
Vises pA Nef...
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Rock Ombordfortsitter med fullt 6s varje tisdag
lom 2814.Biljett + varmritt 145:. Vilkommen!
B iljet tt,zr1 00 :-.^ Sd ljs
e nd ar

031.7
50000Aldersgrd
ni\ilii!; lti?i*,'.^"
Su&tin
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'ff,,*trnt'
HUMPER- unknown
background,bred
solely for the
purpose of carrying
all the equipment
heavier than a
plectrum in and out
of the gig.
Occasionallyone will
break out and
becomea Hangerson until accepted as
a roadie who can
then stand around
and watch the
humper. Wages
negotiable.

Tryckt med viinligt tillstind av Bob Young &
Micky Moody.
K?illa:The languageof rock-n'roll.

I3

Aret vor l99l dd giiteborgornoiintligenlog sqkeni egno
hdnder.Nu fick del voro nog medv6ld,misshondel
och
fyllo po liusetshitgtid.Gommolsomung,svenskellerinvondrore,giibborgoreellergronnkommunqren
- ollq vqr
dom medfiir ott firo...
bli liko fromgdngsrik
Sko6retsupplogoov Giilrevolborg
hiiilp fr6n bl q oss
f6reg6ende
behiivs
det
somden
s6
ARRG-medlemmor.
Villdu voro medochhumpo,
roddq,sftido,vokE, byggoosv?Hiir ov dig till
ARRG-kontroret
ochlolo medStoffon.
Adress:ARRGSkeppsbron
5-6,
4ll 2l Gtiteborg.
Tef031/ll 94 48, fox ll 96 44.

Dinhiiilpbehiivs!
Arerrurn6plon
serul
somfblier:

Nu drar det ihop sig till 3:e upplaganav
Rockslaget,Giiteborgsstora
rockbandstivling,som vbl knappast
behover nAgonpresentationvid det
hlir laget.
2912
Uppliiggetlir i princip detsammaBiskooso6rden/
'
l0 deltavlingarl0 lordagskvlillari lika
Vdhinden
mAngastadsdelar.l2 band fir chansen
713
varje giing och tvi av dessagir vidare
Twe/Norumsgdrden
frin varje deltiivlingtill de tvA
semifinalerna.Av de 20 band som se.
dan iterstir, blir det 6 nervdsa
finalbandsom gor upp pa Lisebergs
scen.Dessa6 fir bl a vara med
tynnr2#kobn stora
pi det sedvanligasamlingsalbumet,
komma med i TV mm.
Tvi band - ettan och tvAan friin finalen fir spelapA den stora festivaleni
Arhus i september.

ra^?3{3,gad

Askim/Jy?fdskolon

s.*ilil"**

xo*al/Jro,.,'

dit in Stand-upfolkoch scratchare/DJs.
Dessamedverkar utom tiivlan, detta
f6r att bredda utbudet under tivlingens ging.
Vidare kommer RadioFM (103.1)
varje vecka att sinda en timme med
reportage och inspelningar frin de
olika tivlingarna.
Rockslagetarrangerassom bekant
av Goteborgs stad som ldgger den ekonomiskagrundpliten, ABFsom organiserar och administrerarallt och G-P
som dels gtir originalarbeteoch dels
bevakar tdvlingen i G-PAveny varje fre
dag.Noteraskan 6ven att Magasinets
ljudkillar KSEfatt fortroendet att skiita
tekniken pi 6rets upplaga av
Rockslaget.

Vi ringde upp Rockslaget-pappan

moio,nllfiau,tlrn,
Peter "B-B"Ohlssonpi
ABFfiir att hora lite
om hur intresset
varit detta Ar.

r,abn2a5J7ttu.h
2ls

- Intresset 6r
enormt for Rockslaget
och vi har fitt in iiver 160anmiilda band. Rekordigen!Si vi miste
Fluns6sp6rken fundera seriiist pii att bygga ut tivlingeninftir framtiden,jag tlinker di pi
{l:osemil
grannkommunerna.
Nyheter fiir
- (2:o
iret
lir att vi pi de
semil
olika arrange
316
mangenocksi bju-

Torslondo
sportholl

*lJf,r

o*.,Jl{lu
roll.,
tisehrg/

5loroscenen

(finoll

Rockslnget

STIMoch ncbdr till fdr dig!
Som upphovsman(kompositcir,textfcirfattareoch bearbetare)har du riitt till ekonomisk ersiittningniir din musik framfcirsoffentligt, dvs spelasi radio, fV pi
konserter,dansstiillen,i butiker osv.Aven vid inspelningeller kopieringav dina
verk, t ex pfl grammofonskivaeller video,har du rlitt till ersiittning.
Fcir mer information kontakta informationsavdelninsen.

sruE|tneD
8ox27327.102 54 Stockholm.tel 08-7838800

Forts.frdn sid. 11
Det iir nu over femton ir sedan ddvarande StatusQuo-trummisenJohn
Coghlandrog igAngDieselBand. Johns
meningmed bandet var att spela
opretentidsaklubbspelningarmellan
Quo-turn€ernatillsammansmed musiker som riikade vara tillgingliga fOr en
spelning.StatusQuos munspelareoch
turn6ledareBob Young var med frin
bdrjan, och han verkar enbart ha goda
minnen av DieselBand.
- Det var 1976som vi gjorde vir
fdrsta spelning.Den 6gde rum pi
Marqueei London, och vi hade repat in
ett set pi en och en halv timme.
Spelningenkom att hAllapA i tre timmar, berbttar Bob. Medlemmarnaden
gingen var fiirutom John och Bob
Micky Moody, Andy Bown, John
Fiddler,JackieLynton och Gordon Edwards. Genom6ren har DieselBand
haft med storre delen av den engelska
rockelitenatt gdra. Bland alla namn
kan ndmnasLemmy,Bernie Marsden,
Alan Lancasteroch Rick Parfitt.
- Nu har vi en stabil line-up,ber?ittar Bob, och f6r forsta gingen klnns
det rhtt att spela in ndgontingmed bandet. Alla vi i bandet gillar Sverigeoch
vi tyckte det verkade riitt att spela in
hlr.
Med hjlilp av ARRGorganiserades
en skivinspelningi januari och februari. Plattanspeladesin i Tuff Studio
i Gamlestaden,och i ett mycket h6gt
tempo speladede in de tolv lAtar som
kommer att finnas pi LPn.Glistmusiker

rIEmogpslnet

kommer att laggapA gitarrer och sAngi
England,och Bob nimner namn som
Micky Moody, Bernie Marsden,Rick
Parfitt och kanskeocksi David
Gilmour.
- Plattankommer att heta
"FlexibleFriends",och det sammanfattar ganskabra vad DieselBand handlar
om, sliger Bob. Alla som spelar med pA
plattan och som tidigare spelar med
bandet hr v6ra vdnner,och vi hAller pA
med det hiir fdr att det 6r kul.
Bob berittar ocksi att den hlir
skivinspelningen6r inget de 6r
tvingade att gora, utan att det iir nigot
de 96r bara fiir att ha roligt. Nir man
ser dem i studion, och dnnu mer ndr de
spelar live, sii fiirstir man att det verkligen iir sant. Det iir en bra sthmningi
bandet,och de iir allihopa si erfarna

att de vet att de inte behdver visa sig
mirkvirdiga pi nAgot siitt.
Plattanslipps fiirhoppningsvisrunt
april, och diirefter kommer John
Coghlan'sDieselBand att turnera igen.
Tysklandoch Finlandfinns pA programmet,liksom en 30dagarsturn6i
Sverige,Norge och Danmark.
Sjiilvklart blir deras kommande
platta av mycket stort intressefiir alla
Status-fans,men 6ven for alla som gillar gammaldags6sig rock kommer att
ha stor behAllningav "Flexible
Friends".Om inte annat 6r den ju av
rockhistorisktviirde med tanke pA
vilka som spelar med pi plattan. Bob
Young kan sammanfattahela Diesel
Band i nigra fA ord:
- The DieselBand is a lot of fun.
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LJUD & LJUS

Video TV produktion - Installationer - Artistboknin$ - Reparationer
Ftirsifining - Turn6service - Konferene - tlode - Missor - Scenproduktion Backline - Uthyrnin€ - Utbildnin$

tel O31 - 723 L23

fax 031 - 444 669

Tv6gomloKingDiomondmedlemmor
plustu6ondro
nomnkunnigo
goteborgsmusiker
utgorden nyo
h6rdrockskonstellotionen
Toiem.Bondetsgrundorecir
gitorristenPeteBlokk,somvor medKing Diomondp6 tre plottor och liko m6ngovcirldsturn6er.
Tillsommons
med
MichoelMoon (gitorr),J Storonder(bos)ochJonOstmon
(lrum.mor)
hor Petegiorten m6lmedveten
sotsningmedsitt
bond. Ettmonogement
i LosAngelesoch en bro femldtorstope
cirvod de hor till sin hialpfcirtillfallet,s6 der kommerfcjrmodligen ott 96 bro fcirde hcirkillorno.Derostope inneh6llerstorko
ldtor somcir fromfordop6 ett snyggtscitt,och det borde inte
voro omciiligtott.overtygo
skivbologen
om ott det hcirdr n6got
ott sotsop6. H6ll cigonenoppnofor Totemspelningor
from6ier
ocks6!

Highlonderspelorvorkendcidsmetoll,
Seottle,h6rdrock
eller
sleoze.De spelorhederlig80-tolsmetoll
i sommoondosom
Helloween
och Monowor.Detcir fcirresten
en Monowor-cover
somhor blivitderosstcirsto
livefovorit- "Hoil And Kill".
I den nuvoronde
upplogonov Highlonder
hittormonJocke
p6 s6ng,lskooch Borskim
p6,gitorr,Mortinp6 bosoch Robinp6
lrummor,menmedlemmorno
hor ltksom
bondnomnet
skiftotunderbondetskorto
existens.
UndernomnetLiveA Liegjorde
de sinfcirstospelningtre dogor efterbondetbildots,och nomnenHoilRnd Killoch
MozeOf Torment
foljdeinnonHighlonder
bestcimdes.
P6 h6rdrockskvcillen
pd Volveti jonuorifickde en mycketbro publikrespons,
och.m6ngoflerspelningor
cirp6 gdng
b6de i och utonforGoteborq.Blondonnot
lutordet6t ott det i sommor"blir
ndoro
"
spelningor
i Polen- ov ollo stcillen.
I tvd rockbondstcivlinoor
hor
Highlonderhoft storofrorig6ngor.I Rock
Knockgickde till finolmedonde vonn
ondropriseti Hcirrock.De cir ett kul
livebondfor de roierollt vod de kon och
de sertillott detolltidhcinder
n6gotp6
scen.80-tolsmetoll
somsoor.

llgmegasinet

Stroxinnoniul vonnfrcilundobondet
S.B.D.rockbondstcivlingen
RockKnock.En bro stortfor ett heltnybildot
bond, mende vor klortvcirdoseqern.
Detvor lcingesedoniog sdg"etts6dontkul livebondmedett
s6dontos.Goteborgspunk
cirvod iog skullevillo kolloS.B.D.s
musik,olltsdpunk.som
tidigoAttentot
och liknondebondhcillp6
med.Mikoel(bos/s6ng),
Doniel(gitorr)och Hons(trummor)
hor
kul ncirde h6llerp6, och de hor fcirmodligen
ocks6kul ncirde
skriversinotexler.P6derosdebutdemofinnsldtor medtitlorsom
"FuloKvinnorAlskorBcist"
och"HonVor EnHon".Demonhor
nomnet"G6tte de", och Mikoelscigerinteutonstolthetott omsloget <ir"det fulostesomn6gonsingiorts".
Demonhor interiktigtsommocjssomderoslivefromtrcidonden,
och l6iornohor blivitlitefcirpolerode.menollo
somsettdem livevet hur kulde kon l6to.S.B.D.<ireit bond som
det kommerott bli roligtott foljo.Au"n or de oldrig kommerot
bli storooch bercimdokommerderosgoieborgrpgn-k
ott ho en
trogenskorofonssomserfrom emotnyo fromtrcidonden
med
bondet.Missodeminte!
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Jokt PA Vackro Miin
(Helikopier)
Debuhrinylen
frdnDilemmohor f6tten
del uppmorksomhet,
ochdetciren
intressont
debut.De hor en egenstil
ochcivenom derosbluesinspirerode
rockiblondloterlitetunns6 cirdetto
en bro singel.
A-sidoncjrden bcistoloten,dcirs6ngvisoroti honverklioen
erskonLisen
hor rostresurser.
Med onnulitestorkorel6torochen
bcittreproduktion
kon sokertDilemmo
fo till nogotriktigtbro. Dennosingel
konbeskrivos
som"okei".
***

Soulhside
lohnny:ffiiukes
*Bmogcsinef
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EALCON

Svensktol i viirldsklass.
KLASSI

FALCON
A8. 08-723 88 50.

