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Peter "BB" Ohlsson tog f6r ett antal ar initiativet till Rockslaget och fick med sig
ABB G-P och Gbgs kommun som medamngiirer. En,mycket bra komblnatlon eftersom G-P garanterar bra presstflckning, kommunen god ekonomi samt ABF kontakter med griisrtitterna inom Giiteborgs nockliv via sina rockcirklar.
JagharvidtvAtillflillenvaritkallad,somjurymedlem,till grundomgingarnaiRockslaget.
Den fdrsta tdvlingen hiills i Nygirdskolan och utan speciellt stora f6rviintningar, andra
dn att dir bl a ?intligenfAse de omtaladeFruitcakeoch Mentalica,lntrade jag podiet dir
vi i iuryn skulle liita oss fiirfdras av ny frisch rockmusik.Fiirstaset gavmycket blandade
intryck.
Ett band som vann mitt tycke var Mentalicasom genomsitt utspelklndes som ett
gediget band. Tyviirr riickte inte utspelet eftersom kunnande i bandet iinnu inte ir
tillrlickligt.Men jobba pi Mentalicasi kan det bli riktigt bra!

FRI.JITCAIG- EFTERPAUSENI
Lite besvikenmAstejag erkiinna att jag kiinde mig efter forsta set. Inget av banden
kiindes tillriickligt kompetent f6r att gi vidare till semifinal.
TAYSTYTOYSvar kvlllens forsta riktigt kompetentaband men snart skulle det visa
sig finnas fler. FRUITCAKEintrade scenenoch speladehdcken av mycket jag hort. En
blandning av Zappaoch jag vet inte vad men i en helt egentappning och med mycket
ironi. Mycket bra grabbar!
Kvbllenssegrarevargivenoch restenav kviillen kihdes nu som entransportstricka,
intogscenenmedstorpondus
menAterigenbedrogjagmig.Nista bandTHELOVEPIKES
var ett av de tre band vi i juryn fiireslog
och framfiirde mycket egenmusik. LOVEPIKES
skullegividaretill semi.Menmin subjektivauppfattning5r att dettabandskullebehdva
en solosAngarefor att fi ett givet centrum pi framtridandena!
Infornlistabandkom iiterigenminafiirdomarpiskam.DEMENTEDREVEI,ATIONvar
ett mycket kompetent thrash/death-band(eller vad det heter). Mycket tajt och hiiftiga
musikaliska utsvivningar! Jag kunde inte hdra en enda miss i de tre litarna som
framf6rdes.Faktumvar att jag blev helt stum av derasmusik.Jaggillar inte alls denna
nya musikform men miste dock biija mig for den inlevelseoch den mycket stora
kompetenssom fanns hos dessaunga killar. Kiir vidare D R! Snart dr det er tur.
Nista bands entr6 kiindes som taget ur regelbokenom hur ett band som hlnger pi
rock'n 'roll-myten ska agera.Coolakillar med s-olglasiigonoch stor arrogans.Jaghar s6
svArt fdr sidana band, men vad ska jag siiga?Aterigen skingradesmina fiirdomar som
speladeskjortan
cumulusmolnpii en stormighimmel.INSTITUTE
OFNUDEWRESTLING
av det mestajag hdrt! Jagkundeinte tro att detta var sant.
Hursomhelst. Vinnare denna kvill blev FRUITCAKEoch INSTITUTEOF NUDE
trots att det fanns fler kandidater!
WRESTLING
Den andragAngenjag blev kalladvar till Kortedala.Somhelhet tyckte jag banden
som speladedennaging holl en liigre standard iin den tidigare omgingens. Dock fanns
det undantag.

ROCKSL{,GETS
JURY
Min tredje konfrontationmed Rockslagetkom di jag besdktefbrsta semifinaleni
Flunsisparkennu i maj.Aterigenkonfronteradesjag med miingabra band,men tyvdrr
konstaterarjagattjuqm dennagingmiste ha bestitt av helt inkompetentabediimmare!
DetvA gjutna kandidaternaFRUITCAKE
och THEPEANUTSkom inte med till finalen!DA
jag varit jurymedlem har vi alltid hiivdat att personligsmak inte skavara avg6randefbr
om ett bandgirvidareeller inte-dennagingtycktesdet enbartvarapersonligsmaksom
lig bakom bandvalet.
Jag,och en majoritetav publiken,tycktedettavar mycketdiligt och faktisktett slag
i ansiktet mot arrangiirer, fler av de deltagandebanden och medverkandepersonal.
Hoppasdetta nu inte detta piverkar hur mycket folk som kommertill finalenpi Liseberg,
f6r di vore det verkligen ett h6rt slag mot Rockslagetsom id6.
Mense till att vdljakompetentajurymedlemmari framtiden!
LiingeleveRockslaget!
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Uodtit det fil fel pt ononi?Det iir ju sexmedntgon
montilskor.
WoodyAllen
Fdre giftemilet iir kvinnorna olyckligafor att det inte
finns nAgonman i deras liv och efter giftermilet att
det inte finns nigot liv i deras man.
Olle Carle
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Det stiirsta brott fdrlildrar kan begi mot sina
barn 5r att ha gl6mt sin egen
barndom.
AkselSandemose

N6r han viskar "Vi lr som skaptafor
varann" har hOn redan bOrja pla-

nera en hel del iindringar.
oktind
Om din hustru hade motsvarat alla dina iinskningar tror du att du i sA fall hade motsvarat hennes.
Paul G€raldv

En mani husetfu brittre
Bemodadigav allakrafteratt bli giftr

rin tio pfl gatan.
Mae
west

FAr du en god hustru blir du lycklig.
Fir du en dAlig hustru blir du filosof.
Sokrates
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Det senaste exemplet ir amerikanskaMassacre,som i
hostasdrog fullt hus,mensom nu i maj baralockade80 nyfikna.
Somturdr gArdet ocksiit andrahAlletibland,och dAkinns det
ju betydligt roligare.AndAhar det var en rolig vdrrmed mAnga
minnesvlrda spelningar. Reunion-spelningenmed TASK,
Siitlimpaoch Disarmvar nigot utover det vanligasom samtliga
inblandadekommer att minnas liinge. EngelskaClock D.V.A.
och kanadensiskaPsyche gjorde bra syntspelningarmedan
den riktigt tunga rocken levereradesav engelskaGodflesh.
"Vanligrock" kom frin en hel hoper svenskaband,och det var
synd att inte fler var nyfikna pi det skinska bandet Funhouse.
Det verkar som om det gamlavanliga problemet att folk inte
vdgar gi och kolla pi ny, spinnande musik blir Snnu mer

utbrett niir det iir diliga tider. Om man utger sig f6r att vara
seriiist rockintresseradborde man hiinga pi Valvet jiimt och
stiindigt.Det hr pi Valvetall spiinnandemusikf inns,och det iir
pi Valvet som man kan kolla in nya musikstilar innan de blir
trendiga.Det hadevarit fel av mig att sagaatt allt pi Valvet iir
bra, menvisst iir det minga gamlaValvet-bandsom senarehar
blivit stora namn.Tink bara pd namn som Sinners,Psychotic
Youth, Creeps,William och miingderav andra. Den sjiitte juni
iir Valvet6ppet fdr sistagAngeninnansommaruppehillet,men
i slutet av augustidrar vi igAngigen med nya krafter.Hittills iir
ingaband klara,rnenkika i tidningarsturn€listor si kommer ni
att hitta mycket kul.
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Infilr sommarentrappar vi ned nigot i frAgaom klindaband
och kOr mer lokalt och mindre klint.
Hela juli kor vi dock med liveband varje helg utom
midsommarhelgen.Den 2 juli iir det kanonavslutningpA
GraTlSdagen,succ6n Aterkommeri augusti med nya frlicka
band frAn kiillarna i Gbteborgoch OvrigaSverige.
HOjdpunktenijuli blirBurningSpear25juni. Enreggaelegend
besiiker Magasinetoch ska du se nigon konsert i sommar
forutom festivalersii iir det den!!
Frin den 9 juni kommer vi att utoka med regelbunden
pubverksamhet,drick billig ol och at nat du har rid med i en
rockklubbsmiljii, inga entrdavgifter.Varje Onsdag dr det
demotbvling,rosta fram de bista demotejpernaoch se senare
bandensom vinner Live 26 & 27juni. Vill du vara med si liimna
in din demotejp pA Magasineteller skicka den till ARRGs
kontor, att. Sgren.Vi drar fem tejper till varje onsdag,publiken
fAr sedanavgoravilka som lhngrefram antingenfAr spelasom
f6rband eller ha en egenkviill.
I juli gArverksamhetenpi sparlAga,vi kommeratt ha oppet
men vad som sker och i vilken omfattningiir inte klart iinnu.
Slutligeni augustidrar vi iging igen.Enav de fAbokningarna
som dr klar redan nu iir ldeell Rebellden 4 september.Somen
konsekvensav det inledande har jag tyvhrr tackat nej till
Lemonheadsoch AfghanWigs!
Haen trevligsommarallihop,vi kanskesespAnAgonav alla
de festivalersom gAr av stapeln i ir.
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Mycket annat roligt kommer ocksA
och att hiinda pa Bla Stallet i Angered.Och
sislntimde
besiikte
ofh klubben
po kritoi boren.Svenskokom ihig, det iir vi som publik som hiiller
hondlode
storhefer
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Niklas Lilja

Errols blev Magasinet
Utstiillningenfortsiitter med 70-talet
och sprlngkullen ddr proggareoch punkare hade ett starkt fliste. Grupper som
Motvind, Nationalteatern,G6teborgs
Soundoch Attentat kom fram.
Aret 1978dppnadeErrolsoch band
som SimpleMinds och EbbaGrdn intog
scenen. Tyviirr var man tvungna att
stinga tio Ar senare p.g.a.uteblivna utskiinkningstillstind. Men idag ligger en
n y ro c k k lubb i
sammalokaler,ndml i g e n MA G A S I NE T .
Magasinethar varit
oppet i tvAAr.Miinga
viilkiinda namn som
Ba ch m an T ur ner
Overdrive, Graham
Parker,JesusJones,Colin Jamesm.fl.
har redanhunnit speladiir. Hur 90-talets
Gbteborgkommer att se ut iterstir att
se, men som sagt var, den som vill ta en
klubbarochband
AterblickpiGdteborgs
ska bes6kautstiillningenpi Bld Stlillet.

MUSIIffIDEO
FESTIVAT
den7'
Bildfiir bild1992q6rovshoeln
Vill'dudeltobo
skodu
8 november.
rill816
onmiilo
digsenost
30septeniber
Sfiillet.
I Ar kommer det att finnas tvA olika
en klass dit alla kan
anmdlningsklasser,
anmlilasig plus en ren ungdomsklassfbr
de under l8 ir. Har du ingenmusikvideo
klar nu sA hinner du gora en tills det 6r
dags att tdvla. Skriv eller ring till Bla
Stlillet,AngeredsTorg 13,424 65 ANGERED,Telefon031-32 74 70si f6r du mer
information och anmilningsblanketter.
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Live musik
Man kommer 6venatt arrangerakonserter. Varje sondag kl. 15.00kommer
band som t.ex.Tornado Babies,Full Metall Jacketz,Dilemma, Oro, Klas Extas
och Kosmopoliternaatt iintra scenenpi
BIA Stiillet. S6ndagir ocksi dagen for
rockfilm. AngeredsBio kommer att visa
bl.a.
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lfebruori
Rockor
oickdretsNorden
ovshoeln
ooMooosinet.Dreamlandsom framf6rdevacker blues-rocki ca 45 minuter.
qiiq vorinlemindre
Denno
6n6 notion'er
ripresei'lerode.Efter detta var det dags fdr 6rets beskyddarinnaav Norden
poupiomingbonds Rockar,MargithaBjorcklund att hilla ett kort tal friin scenen.
NordeilRocikol?.J0,
duvelsolsningen
frdnvdronordisko
gronnltinder.

Zikaza
Forviintningarnainfor Aretsupplagavar ganskastora speciellt frin finskt hill. Flera hade tydligen h6rt ryktet frin
foregAendeir. Finland,som firar 75 irs sjlilvstlindigheti 6r,
bidrog med Abos stolthet Rappido - osigt och svhngigt men
tyviirr hade inte sA mAngamdnniskorkommit till fiirsta akten
dennakviill. Destofler dok upp nir G6teborgsflaggskeppORO
gjordemagasinetpubliken
extatisk.OROformligenskbljde6ver
publiken med sin enorma kraft och liimnade inte niigon i
publiken oberord. Gruppens huvudperson Henrik Wallgren
flaggaderunt med sina enorma armar i vidlyftiga gester frin
"den oiindligakedjanav liv" till "djiivulenkommer".OROiir ett
verkligt bra liveband med mycket underfundigatexter "visa
mig nA't som jag blivit for gammal for att se" och hiiftiga
arrangemangt ex med banjo och trombon.

Henrik - nedsmetad armviftare
Som om inte detta var nog kletade den linga armviftaren
ner hela sin kropp med kuldrta fiirger - allt for att synas.Under
konsertensging tecknadesen viildig mAlningi bakgrunden.
Mjuka kurvor i bide fuktiga iterviindsgriinder och tandiga
kiiftar.Allt detta fungerarfaktiskti en helhet.OROsdtter sig pi
ndthinnan.
Kviillen avslutadesmed Bergensbidrag Pompel and the
Pilts. Tungt os med utmanande utspel.
Publikentunnadestyvlirr ut, kanskeberoendeatt tidigareakterpumpatut det mesta,
mengrabbarnafrAnNorgegjordehndAen
vildigt bra spelning.

DagtvA
Underlordagenguidadesbandenrunt
iGdteborgf6r att bandenskulleliira kinna
varandraoch f6r att de skulle fA se lite av
vir vackra stad. Tidig kviill (efter soundcheck) invigdes6rets upplagaav Norden
Rockar formellt i och med den traditionellabanketten.Samtligaband och politiker/tjAnstemiinfrAn kommunen deltog i
detta samkviimsom mynnade ut i l6rdagenskonserter.Forst pA scen var danska

flgnelgnclner

Efternigra viil valdaord fortsatteZikazafrin Gronlandsom
tyviirr giorde ett ganskamediokert intryck. Dessakillar har
gjort mycketbattre insatsertidigareIag rekommenderarverkligennigon av derasCD:s)men dennakviill trycktes det mesta
gi snett for dem.Destobiittre blev det nir isliindskaTodmobile
hntradescenen.Massorav folk hadestrommat till (precissom
f6rra iret dA LangiSeliog Skuggarnirspelade)och stiimningen
var pi topp. Tydligen finns en massaisl5nningari G6teborg?

Fiirbriidring
Norden Rockarsgrundid6 iir att fA up coming bands att
framfora sitt eget material pd eget modersmil men iven ldra
kdnnamusiker frAn olika liinder. Det gavssannerligentillfille
till pA lbrdagsnatten
dAen hiiftigforbrodringiigderum i logen
pA Magasinet.Akustisk musik strommade,ut frAn logen och
minga band knots.
NordenRockarfoljsupp iAbo i host dA samtligadeltagare
frAn Magasinetska spela ihop igen.Kanskeses vi dA,6ven du
som var med och lyssnade?
Leif Strandh
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Vi sespi Net...
ROADIE'SSCREWDRIVERWhen somethingor somebody
needsfixing in a hurry
and everything
else has failed, it
is common
practice for a
roadie to

L "t/i

'c+

:o.;

*' o\''

administera
swift sharp kick
to the stubborn
objekt. A hammer
can also be used
but in order to
avoid chargesof
manslaughter
rrl
ai l sl au8,nl er lit[ lis
s
1,
advisableto use it only ;1"^
on equipment such as
amplifiers and
expensive keyboards.
This unorthodox art of
persuasion is known as the
"roadie's screwdriver".

'Roa/it's

5ua.lr'"n'

Tryckt med vAnligttillstind av Bob Young &
Micky Moody.
Killa: The languageof rock-n'roll.

Gmlrgnsinet
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STIM
ochncbcirtiilfdrdig!
Som upphovsman(kompositor,textforfattareoch bearbetare)har du
r?itttill ekonomiskersiittning niir din musik framfors offentligt,dvs spelas i radio, TV pA konserter,dansstillen, i butiker osv.Aven vid inspelning eller kopiering av dina verk, t ex pA grammofonskivaeller video,
har du riitt till ershttning.
For mer informationkontaktainformationsavdelningen.

Box27327
, 10254Stockholm,tel 08-783

i Sunlight's skyltar sA hittar du oxi oss.
Nyolokolerochnyomiinniskor
ftiieninoen.
Eftersom
Antoni
AdvertisinqAlltsi, Kungsgatan7A,uppgiingeni porkursodioch
viintekundevoro
hor idE ten en trappaupp te'vdnster.
kriivonde
lokolerno
storoochkoshrods
hitton6'lonnol.
vorvitvungno
ottsnqbbt

Nya verksamheter

Flyttning - igen
Vi b ef inner
oss numera pi
KungsgatanTA.
Dir ska vi bo i
mi n st t r e ir .
Detta beroende
pi att kontraktet l6per pA den
tiden. Lokalerna ir
inte lika stora som pi skeppsbronmen
de iir funktionellaoch framforallt,forhillandevis billiga. Alla medlemmar(+ andra intresserade)iir hjiirtligt viilkomna
att besdka oss under vira oppettider.
Vira telefonoch faxnummer6r de samma
- I I 9448tel, 119644fax.Detkanvaralite
svArtatt hitta till oss.NAgrahar gatt in till
butiken som visar videofilm "Deluxe".
Dir finns vi !g!9. Men , om du tar sikte pi
14

Samtidigt med flyttningen har Rod
Cansbyb6rjat pi ARRG.Han
ska ha hand om tidningen
samt annat layout arbete, i
forsta hand fram
till irsskiftet. Vi
har borjat att
gdra affischer
o.dyl. ftir lokal a band
medkonkurrenskral
tiga priser. Si om du vill ha en affisch,
streamer,badgeellerna't liknandetryckt,
ta en kontakt med Rod.Ett avtal med en
tryckare finnes med mycket bra priser
vilket gor att vi kan pressaned priserna
till ett minimum. Dock miste ni ha ett
"hum" om hur det helaskase ut, diirefter
gdr vi ett original med DeskTopsom vi
limnar till tryckeriet. Vlil mott och viilkommen hit.

giing.ifrin
uenoqono
Detto.
ffon uJt-omrooer
spelor nar att de kiinnerett tryck fr6n publiken
sDerol
031-omr6det
"yuxen"
vod.jo!.
vod toq ull
villlollo
Kolloen
enmycKel
mycket
"yuxe1"att spela covers sA pii repetoarenfinns
musrK.Inrefiir.
musik.-lnte
ror ott
on iqdvill
KotE,mig
m€ c:a30%egetmaterialoch restencovers.
Egrrvil kollo.
vuxen,men oen mustKsom oes50 Ett gott rAd - Tro pi er egen musik och

pi ThAstrdmf6r att han iir snygg,sAska
du se sologitarristen!
Sist jag sdg dom,
hoppadehan ut pA dansgolvetfbr att fi
merasvbngrumi sin spelgliidje...Tvirte
mot andraband som du trottnar pAefter
qrobbor
horkloroinflueserskriv mer,det hAller.
oresleror
Rod Cansby en spelning,sAblir dessagrabbarbiittre
Frdn
soul,'blues
ochiozz,ochdetdrvod
ju mer du ser dom. Behdverjag siga att
fiir"vuxeh
musik".
logkollor
lAtarnaiir svinbra?
Dennuvarandesiittningenav Cry har
spelat
ihop i 3 Ar ungefiir.Det ?ir L-P pi
Dethririir detbtishioohorhiirtochsett
sAng,
Danny-gitarr,AnOlle-sologitarr,
po
Hordu
m'iiiliqhetottod
en
Varfdr jag lir fbrvinad ar det att grab- odkinoe!!l
pA
Birger
ders-bas
och
trummor. JagfrAbvCrvisspelninqor.
shikoduiiiro der
barna dr rlitt unga,samtligasex man dr
gade
Danny
vad
f6r
musik dom
slags
l'!Detiiitunomusik
ocfibondet
"bara" runt de 20.SiittningenAr Magnus -obsdluil
spelar:
-VAr
musik
dr
en
egenartad
kompo.
donsor
du
Hyd6n - bas, Fredrik Muskos - gitarr, tirrolidotttitio A--ntinqen
bination
av
30,40,50...60,70...jaa...och
80
foscinerod
s6stdrduboro-dtir
HenrikPet- helviltiller
RasmusOhlander-Klaviatur,
och
dven
90-talsmusik.....
Vi
iir
fortfaocholormedhokonnereYidkniino.
tersson- sax, SebastianSandberg- sing
horntimligen
n6gotsdovonligt rande lite punkiga- punkfeelingenfinns
&gitarr samtJonasStakeberg-trummor. BonJet
ju kvar - fast det har splitts ut lite mer...
broscenteknft.
Bandet har existerat i c:a ett ilr, fast som
Man kan viil siiga att det iir
nuvarandesdttningendastsedannovemstorbolagsrock?Fastetiketter 5r fAnigaber -91di Henrik och Rasmuskom med.
-Tyckerdu om att titta pA ThAstrom,
vi spelar BRA musik. Vi ktir mest eget
Pi demonfinnsdet fem egnakompositio- sA ska du se singarenl!!Han har en utmaterial och si spelar vi nigra fi omstrAlningoch inlevelsesom dr vild och
ner. I mitt tycke fungerar dessa vlil pi
sorgsfullt utvalda covers, b.l.a. "Too
pubar och discotek,men grabbarname- suggestiv.Och gillar du att vila bgonen
much of a good thing" av Troggs ( f6r
dom gillar vi...) och "B6rja bbga,b6rja
knarka"avOnkelKAnkel.Densenarefinns
"Kinkelmania".
med pi samlings-CD:n
Det forsta dom gav ut var en 4l6tars E-P
(CBR) som hette "Ptrr" @n singel f6r
dom somgillarpunkochDannyssnopp.)
Okey,vi gjorde sA och fann att det fak- Niistasingel,"Lightyears",kom ut 1991.
(Sympathyfor the record industry) En
tiskt var riktigt njutbart det som kom ut
bootlegpACry;"Sandra'shavingababy",
ur hbgtalarna.
Dennokittlondekvoriell,med
finns
oxi pi marknaden.TvAsplitt-singlar
Det iir sv6rt att stoppa in dem i ett
ulgdngsbos
ifrin Gtiteborg,
iir ftirdigo fack, men filr att fi en aning om hur de kommer i Ar, samt en singel som heter
otigdiillmusikol
oktion.
l6ter kan man shgaatt det ir en bland- "Pick me". Danny sliger att dom iir pA
De startade bara fbr nAgramAnader ning av The Who, New Model Army, The gAngmed en L-P.Jagsiiger:MISSADOM
Clash,U2, och kanskenigra Australiska INTE!Dom spelar pii Magasinetden 6:e
sedannhr Kim Gabrielsson,ex-trummisi
Sky High, sAgen annonshan inte kunde band. Vill du sjiilv gora dig en uppfatt- JUNI..,
ning har du chansenden Sjuni pi MAGAmotstA.Efter mAngabluesbaseradeproTant Ulla
jekt kinde han att det var hdg tid for
Rod Cansby
nin'ting helt annorlunda. Svaret var
personifierat av tvA brittiska musiker,
Patrik "Paddy" Purnell, ex-singare i
MaggiesFarmers,och Andy Leland,exgitarrist i The Partisansoch iven han
MaggiesFarmers,bAdanu boendei Goteborg. De hade ocksA en svensk basist
uppstoppadi 6rmen, Anders "The Dark
Horse"Josefsson.
F6rstagingen som de trliffadesfbr en
improviseradrepetition sade det PANG
och nu siiger de sig vara fiirdiga for live
framtridanden.
Sommotsatstill alla covergdngsom
florerari dag spelarAll The KingsMen
bara eget material.
Kim Gabrielssonkom upp med en
demotape till kontoret och proppsade
pA att vi skullelyssnapi den "at once".
F'@mogersinef
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Johein Zerchrisson
Ritmo de Estorninhos
MNWGD 22O
Zilversurfarn frAn Dag Vag stAr det pA
en klisterlapp pA ornslaget.SAlAngt,si
gott tankte jag och lade den silverblAnkande skivan pA skivsldden pA min Cclspelare som glupskt slukade den i sitt
digitala innanmite. Ut kom seclanen
behaglig musik hopkokad av herr
Zachrisson tillsammans med
olika musiker.
Det hela borjade tyclligen med Atta
analogakanaler i Portugal och slutade
med 36 digitala sAdana i kalla Sverige
och resultatet dr lyckat. Influenser av
portugisisk musik, arabisk och afrikansk
tillsammans med lite svenskt fungerar
utmdrkt. Global dansmusik kallar han
sin musik, en passandebeskrivning.

OrulfKraeggering
.iL.^JL

)^()^()^(

SVENSKA
MUSIKERORBUNDET
- En del kallar facket fdr
dom. Helt fel. Facket dr ju
faffiiskt vi.
- SA fort man bdrjar lira
har man nytta av facket.
Avtal fdrsdkringar,
skattefregorosv.
- Fdr mig dr den en
sjtllvklar grej att vara med
i Musikerfdrbundet.
Det dr
ju vAratfdrbund.

Jerry Wllllams

Avd 20
031/11
36 20

SUZIE BEATSTHEIUT
Att
The king is bock
Joker Records
.lagantar att ni reclanl.1startikeln om
Suzie beats them all. och efter clet vet ni
allt om clet hir vansinnigaprojektet. En
gorkul id€ dr det, ocfr clet hela lr ujort
pa ett totalt sAtt. ddr clet inte finns utrymme f6r nigra kornpromisser.SjAIvklart ir clet ingen nreirkvdrdigrnusik,
men oul rnarrtar barrcletfor varl det ir
har man en kul stunrl vid stereorrndr
rnan lyssnar pi plattarr.Dessutonriir jag
tvungen iltt uppmana alla att kr)pa plattan eftersorndet blir en anclral.P om
clennastiljer bra.

***

FUtt METAT JAGKETZ
Rock'N'Roll
Helikopter
Vad finns att sdga onr clenhAr plattan?
Alla sorn nAgonsinh6rt Full Metal
Jacketzvet vad man har att viinta sig
nAr man sAtter pA Ilock-N'Roll. I)et 6r
osigt, clet iir bra och rlet dr kul. .lacketz
gor alclrigsina fans besvikna,och hhr
komnrer iin en gAngen blanclningav
Motorhead. Ramonesoch Status Quo.
AIla ldtarna dr sorn tirligare untlerbart
enkla, or:h l.relaplattan ir perfekt si
lSngeman inte dr ute efter nAgon symfonisk experinrentror:k.Irastdet niir dnnu
inle upl) t il l . l a tk e t z l i v e . s o m a r o r r t m o j ligt Snnu iisigare.
t..J.

****

TIERSIN WAIT
Spirifuolly uncontrolled crrt
Dolores Records
Bullen. som ingick i clet garnla
clodsrnetalbandet(irotesque, har nu ett
nytt banrl kallat "l-iers In Wait".
SkivaffdrenDolores har 5n en {enr{ visat
framfi)tternaoch sl;ippt bandets clebutrnini-CD.Det dr fiirstiis clddsnietaliven
hdr, nren en mycket bra och viilujord
sAdan.Stilen hr lite annorlunclarnen
Liers Irr Wait har t'rr otrolig kraft som
gt)r det sprinnancleatt pir plattarr.l)et lir
svirt f<irsvenskacleath-metalbanclatt
hAvda sirt nu, rnen Liers In Wait ;:irbland
cle bAttre svenska barrclinom genren jag
h6rt.
E..I.

****

VIVILIPADETTA
SATT
SANDA
ETT
TAC
KTItLALLASOM
STORT
VARMED OCH GJORDE
VATBORGSFIRANDET
I GO.
TEBORG
TILLETTGTATT
OCH TREVLIGT
MOTE
MEDVAREN.
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EALCON

Svensktol i viirldsklass.
KLASSI
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