ARRGa6r i Giiteborg
Om lag bllckar tlllbaks pi de 4 6r ARRGvarlt
verksamt i Giiteborg sirir det en ganska ange
nim upplevelsel Efter InlednlngsvlsIntenslva
dlskussloner om rockklubbar med utskinknlng+
tlllstind, speltlllfSllen, rockbandstivllng och
replokaler s6 har det mesta ldag (med eller utan
vir hl6lp) faktlskt gatt I uppfyllelse.
Speltillfillenordnarvi idagp6 lopandeband
genomVALVET,
MAGASINET
och genomde externa
gett
p6
(G6tevalborg,
arrangemangvi
oss in
K6rengig osv).VAraklubbarriktarin sig pA att minsttill
hAlftenservade lokalabandenmen vi har l6rt oss
att anseendetpi en klubb 6r avhingigt av
dignitetenp6 bandensom spelard6r. Ddrfor6r det
viktigt att inte bara ha lokalaband utan aven
utlSndskaoch stdrre svenska.
Rockbandstivlingen,
som vi planerademen
genomfdrde,
aldrig
i bdrjanav ARRGshistoriahar
idagetableratsbl a av Peter"B-8" Ohlsson.V6r
planeradet6vlinggick undernamnetRockGM men
lite bittre 6r v6l namnetRockslagetsom sdkert de
flesta idag kinner till (ett mycketlowdrt inititativ
Peter).
Replokaler
Det 5r egentligenbara en sak vi halvtom halvt
misslyckatsmed och det dr att losa frAganom
har vi vunnit.Gbgs
replokaler.Opinionsmdssigt
politikeroch tjinstemin forstir overlagatt det 6r
viktigt med replokalerframforalltfor de band som
vuxit frAnfritidsgArdsAldern
och skaffat sig egna
instrumentoch forst6rkareoch vill disponeraen
lokal lite oftare 6n de kanskekan pAfritidsg6rden.
Hir finns ett enormt behovatt fllla. Fdrravalet var
detta en viktigfregafor stans politiker.Infordetta
val verkarde flesta ha glomt att det fortfarandeinte
oppnatsen enda ny replokali centrumsedandess!
Faktum6r ju att minga band inte ens kan
existeraidag eftersomdet inte finns n6gonplats de
kan repeterap6.
Vi inom ARRGmenaratt det perfektavore ett
stort replokalshusi centrumav Goteborgsamtidigt
i de
som det etableradessm6 replokalssamlingar
periferastadsdelarna.I stadsdelarnadr vdl
ganskal6ngt kommenmen det har
replokalsfr6gan
varit sv6rt i centrum.En orsak har varit

fastighetssituationen
med kontoriseringen
av
innerstaden.Ingenfastighetsigaremed aktining
inte ens
har velathyraut till sketnarockmusiker
nar kommunengitt i god for det seriosai verksamheten.
MusikensHus
ldag ser dock situationenlite bdttre ut. De
kontaktervi skapatoss genomGdtevalborg
och
v6rt nuvarande
engagemang
bl a i sdldammeni
Slottsskogengor att fr6gornaom replokalernu
6venhamnatpA hogrenivfiinomde kommunala
kretsarna.Vi har f6tt en forhandlingspartpA fastighetskontoretsom hjdlpeross bl a med Fryshuset,
Kanskekan vi fA loss ett flertal
Fiskhamnen.
lokaleri detta hus? Det blirju inte mindreaktuellt
av att MusikensHus planerasbli skola igen.
Detvoresyndom MusikensHusfick ldggas
ned eftersomverksamhetend6r fungeratunders6
m6nga6r. Men kanskekuhdedet varaett alternativ
att dessa band fick nya lokalerifrysen?
Skeppsbron$6
Trotsatt vi inte 6r lika m6ngamedlemmaridag
som nar vi startadesA har vi idagfler aktivt arbetande6n n6gonsin.Du som vill varamed att jobba
p6 MAGASINET
hor av dig. Avendu
eller VALVET
som har en stund overfor att sdtta upp affischer
ellervaramed och skrivai ARRG-tidningen
hoppas
jag dykerupp. Vi har mycketbdttreforutsdttningar
att ta emot medlemmaroch frivilliganu d6 vi flyttat
in i nyalokalerp6 Skeppsbron.
Det 5r en fdrutsdttningfor hela ARRGsexistens
vi
att 6r sA oppnaatt mAngamdnniskorkan komma
och deltagai arbetet.Vissa kommeroch utfor en
mindreuppgiftmedanandradraren storredel av
lasset. Detta 6r n6gotfint som vi ska varnaom i
ARRGsframtidaarbete.
Lelf Strandh
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Norden Rockat l l
Den musikaliska fiirbrtidringen!
Magasinet 15 & 16 februari
1991. Det ftirsta Norden Rockar
arangemanget gick av stapeln
med fyra band pA tvi dagar.
LangiSeli & Skuggarnlr fiin
Reykiavik, lsland, Koiraso.urit
fi6n Abo, Finland, Dreft fiAn
Arhus, Danmark, och Jivlar
Anamma frin Gdtebotg. Fyta
nordiska vinskapsbyar mtittes
och utvixlar rockmusik, eget
material p6rdet egna sprAket.
Tankeniir att visa att det inte bara
6r "the americanway"som dugerdet nordiska6r minst lika bra,tyviirr
6r det alltfor siillan som det f6r en
chans,sarskilti medierna.Arrangemangetvart en stor succ6.
Tv5 intensivadagarmed
sightseeing,
soundcheck,
videofilmande,
en grandiosfestmiddag samt tvA sp6nnande
dubbelkonserter,
ddr varjebandtog
for
varsen guldmedalj:
lsldnningarna
for nyskapande,
totalos,Finnarna
for tekniken,och J6vlar
Danskarna
Hela
Anammaf6r galenskapen.
helgenvart en guldmedaljkonstaterar vi nojdaefterAt.
Arhus 1O & 1.1'september
Alla vet att det ar aldriglatt
att upprepaen succ6,s6 vira
forvdntningar
var inte sA hogt stallda
niir vi tisdagmorgonl6mnade
Goteborg- sirskilt med tanke p6 att
NordenRockarll lag mitt i Arhus
festveckasom i 6r hade Nordensom
tema. Riskenfor att arrangemanget
skulleforsvinnablahdalla andra

konsertervar stor. Tyv6rrvar det
ocksirvad som hiindetill en viss
grad- i allafall rent publik-mdssigt:
Med s6 m6ngastora& sm6 nordiska
band (bl a Fliiskkvartetten)
underen
hel veckaskulledet myckettill for
att framhiivaNordenRockarll.

Onsdag kvell, Musikcafe6n:
JdvlarAnammagir pd scenen
vid 23-tidenoch lokalen6r bara
halWull.Menden slagspetitesser
hindrarinte det goteborgska
bidraget, som for forsta g6ngenkor med
levandetrummis(denvdrldsberomde
StaffanLindahl)i att ge j6rnet fr€rn
Tisdag kvill, Huset:
forsta borjan.Vi som 6r d6r bjuds
(avJorgeni
inte bara pi nyckelringar
Forstut iir det islindska bandetoch
kalsonger)
utanp6 allt fr6n bossadet 6r inte LangiSeli & Skuggarnirnovai rockabilly-stil
till heavymetali
dom har upplosts.lst6llet5r det
fdr
Reptile,som nastanomedelbart
dansbandstakt!
JivlarAnammalyfter
ordentligtmeden riktigtrummisoch
oss alla att dansalyckligtrunt med
sin demoniskaoch valdigtisliindska det inte baradansas.DanskaDreft
f6r dansgolvet
musik.SSngerskan
dr en glad hixa
att studsa...it-s pogo
time!
som trollbindeross med sin fiol och
Koirasotoritbevisaderedani
det dr svSrtatt leta bli att jamfora
februariatt dom inte l€rtersom
med Sugarcubes.
Reptilekan bli hur
andra.Det iir en suveriinkombinastorasom helst.Ddrodkommer
och tion av finsk sisu,tango,rock-nroll
Dreftsom spelarp6 hemmaplan,
gor det med en energioch kraft som
& seriostskoj! Det 5r fortfarande
kanskesaknadeslite niir vi h6rde
endasthalvfulltndrrdom 96r p6 en
Hiir i Huset
halvtimmaefterJiivlarAnamma,men
dom p€rMagasinet.
vi som iir diir fir en god anledning
forenardom sin bl6ndande
teknik
att borjadansa igenoch 6terigen5r
medtung-gung
och n6rtill slut
hojder.Publiken
det v6ravdrdari Dreftsom visar hur
Fldskkvartettska
pogoskall
ler - med
en god gammaldags
dansaroch arrangorerna
f6r
dansas.Fulltos och Koirasotorit
andraord:en suveranborjan!
helt enkeltinte96 av scen- vi
0nsdagenborjarmeden
viigrar.Tillsist iir vi dockalla, publik
sightseeing.Drefthar hyrt en gamoch band,s6 utmattadeatt det bara
mal turn6bussoch kopten backol.
finns en sak att gora...fortsiitta
Det skojasoch skSlasdndaut till
stranden,diir det bjuds p6 promenad festen i logen!
Tacktill MadsThorlann,
och frisk luft. Sedantar vi en titt oa
NordenRockarll arrangor,Martin
musikhuset,Arhusskrytbyggehelt i
glas, och diirp6till Fa-Ja-Be-Fas
frSnHuset,Andersfr6n Musikcafe6n
fimoch sist men inte minsttill Dreft,
tiilt, for lite NordenRockarreklam,
som vet hur man stavarfest med
dvs variebanddrarvar sin l6t.
stora bokst6ver.Vi ses i Goteborg
och Abo 7992for NordenRockarlll

& tv.
T Kumberg
Jesper
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RepresenterarSveri€e pa Magasinet -92?
Norden Rockar har snart
genomlevt sitt ftirsta ir och
hiller redan pir att vixa sigl
bAde stiirre och starkare.
Motivet till att Norden
Rockar kiirde iging var att
fokusera och uppmirksamma
nordisk musik som glanska
rejilt kommit i skymundan i
ftirhillande till amerikanska
och englelska produktioner.
Inteminstdramatiskt
marker
man
dettap6 senare€rrsandrade
agandeforh6llandenav produktions-

medeloch marknadsforing.
Dessa
tenderaralltmertill att likrikta
utbudettill "sdkrakort" dvs stopa
a l l ai d e n ameri kanska
el l erangl i ska
formen.
NordenRockardr alltsdett
forumsom bejakarartistersom
sjungerpa sltt egetspr6koch vSgar
varasig sjiilvaoberoendeav alla
likriktningstrender.
NordenRockarska beframja
mi n g fa l denel l erartri kedomen
om
man si vill. M6ngfaldar en forutsdtt'
ningfor ett rikt och levandemusikliv
och ett ni.ttsteg i den riktningen
tas
pA Magasineti februari'92 d6

Musikforeningen
ARRGiiter st6r for
vdrdskapet.
Frbganar vilketband
som ska representera
Sverigeunder
dessadagar?
Dessabandkommeravenatt
6ka med och representera
Sverigei
nastahosts NordenRockararrangemangi fi nl andska
vanorten
A bo.
Vi sokerbandsom sjungerp6
svenska,som har en egensti l ,band
som ar personl i ga,
upcomi ng,
ori gi nel l a,
sj al vst6ndi ga,
vad ni vill.
Kortsagt,bandsom gor sin egen
grej.

Riv,klippellerslit ut talongenoch lamnaden i kassanp6 Magasinetellerskickaden till ARRG-kontoret
Skeppsbron
5-6 41,127 GbC.
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Ja, vi vill girna representeraSverige i nista irs Norden Rockal
pa Magasinet.

G r uppens
nam n

Antal medlemmar

Kontaktman

A l l mantom
gruppen

Adress

Sdttning
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M?
Efter Magasinetstillkomst frir ett
drygl ir sedan har Valvet pA F<irsta
LAnggatanfatt en lateannorlunda
profil. Fler band som representerar
extremamusikstilarspelarddr nu,
och publikenir i de flesta fall yngre
och fdrre till antalet. I det liget 6r
det motiveratatt stdlla sig fiigor
som "Vem vinder Valvet sig till?"
och "Vilken musik biir Valvet satsa
pi?".
Det dr helt klartatt det ar de
mer extremabandensom lockat
mestfolk till Valvetdet senasteiret
m edanbands om s p e l a re n me r
traditionellrockofta harfatt ett
ganskaljumtmottagande.
Valvethar
ambitonenatt varaett forumf6r ny,
ungm us ikoc h s o m s i d a n t b o rv i
forst6stackade flestamusikaliska
inr ik t ningar na .

Ny, ung musik
Men n6gonstans
kannsdet lite
meningslost
niir ett lokaltrockgang
lockarfemtonbesdkaretill en
spelningoch allafemtonrir bandets
pi Valvet
kompisar.Hostprogrammet
inneh6ller
en de l p u n k ,h a rd c o re ,
thrashoch synt,men iivenen del
" m ains t r eam- "r o c kf6 r p l a tsd 6 r.
Programmet
bjuderocks6pA en bra
blandning
av ung a ,o e tb l e ra dbea n d
o c h aldr e,r ut ine ra dnea m n ,b 6 d e
s v ens k aoc h ut ld n d s k aD. e n5 /1 0
yngstaband
spelardet formodligen
som ndgonsinspelatpi Valvetrockslagetsem
ifinaIisterna
M ent alic a.
E n s 6dans p e l n i n gb o rd el o c k a
folk fr6n andralokalaband,och pii
si sdtt skullemanfA k6nslanav att
Valvetar en klubbfor de som sjdlva
spelar.Vi vill ocks6att Valvetska
varastalletdar man kan upptacka
nyabandinomde nyagenrerna.For
vilketannatstdllefinnsdet i Goteborgsom regelbundet
kor spelningar
med DeathMetal,industrisynt
och
annatsedant?Justthrash/deathoch syntfantasterna
ar egentligen

d e n b d stapubl i ken.
for de i i r al l ti d
nyfiknapA nyaband,och g5r inte
barap6 spelningar
med beprovade
n a m n .Jagonskaratt al l avar l i ka
nyfikna,for det finnsmycketbra
m u s i ks om al dri gkommerframi
mediasi mycketsom den borde.

En klubbfiir alla
Denvanligaste
fr6ganvi som
jobbarp6 Valvetf6r iir "Varfor
skaffarni inte starkolstillst6nd?"
Jag
onskaratt det var se lett, att det
baravar att "skaffa". Foratt fi
utskankningstillst6nd
m6stelokalen
varaforseddmedett godkantkok,
ha en erfarenkrogaresom forest6ndareoch miljonerandrakravsom
Valvetaldrighar en chansatt
uppfylla.
D essutom
skul l evi i si fal l
bli tvungnaatt sattaen 6ldersgr6ns
och d6 stangervi ute en stor del av
V a l v e tspubl i k.E n av grundi d6erna
f6r Valvetdrjust att det ska varaen
k l u b bo ppenfor al l a.V i f6r al l ts6
goradet bdstaav situationen.
aven
om det dr lite sv6rtatt skapaen
klubbkrinsla
med barafolkolatt
servera.

Bdttre marknadsftiling
Alltsa- en kombination
av lite
storrebandinomde mer extrema
g e n re rna
pl usl okal ami ndreband
verkarvaraden b6stavarianten.
Dessutomkommervi underhosten
att starta med technodiscop6
onsdagarna.
Vi kommerocksaatt
satsamer pi oromotionoch marknadsforing
av Valvet,och det har
redanmarktsen okningav
p u b l i k a ntal et.
K o l l ai spel kal endern
hdr
bredvids6 f6r ni se att det spelaren
del spannandebandp6 Valvet.
Intr6detdr ofta l6gts€rkom upp och
kika p6 nagotlokaltbandsA fAr ni
se att goteborgsk
musikh6llerhog
klass.
EdwardJanson

Ar bandetsom av m6ngabetraktas
som det mest nyskapande
inom
svenskmusik idag.Att s6tta en etikett
p6 dom ellerplacerain dom i n6got
fack dr omojligt- ett forsok att defini eraderasmusi kskul l ekunnal 6ta
som..." H ouse- B eatmed R ock-nRoll
- attityd...'.Denskapandeduon
bakomSubmachines
best6rav Per
(f d Dalbergs)
Dahlberg
och Anders
Karlsmark(f d CommandoM Pigg)och
livefinns avenGunnar"everywhere"
Frickmed p6 scen- med andraord:tre
rutinerade
ungaveteraner,
som kan f6
en konserttill att bli s6 mvcketmer an
baraett gig.
ger
I november/december
dom sig ut p6 skandinavienturn6
s6
be till gud (ellerStaffanLindahl)att
dom ldggervdgenforbi Magasinet.

Mortality bildades1987 i
Nykiipingav Peter Ros6npi
gatau, Danne Andersson seng/
gitarr och Tobbe Pettersson pA
trummor. Bandet blev komplett
1989 da basistenSammy
Wendeliuskom med i bandet.
Influenserna
varfrSnborjanmycket
varierande,
musikstilen
iindrades
med169helatidenat Metallica-,
Slayerochtill vissm€rn
6t
Testamenth6llet.
I slutetav 1988
borjadebandetarbetap5 sinforsta
debutdemo.
Resultatet
bleven 3-

sp€rrig
tape kalladdemo- 89 som
skickadestill radioprogrammet
Rock
Box.Samma6r fick bandetchansen
att medverkap6 derassamlings-LP
tillsammansmed bla Paganoch
KeenHue.I februari1990 var det
dagsfor 6nnuett studiobesok.
Dennag6ngblevresultateten 4sp6rigdemomed namnetthe
Prophecy.
The Prophecysl6pptesi maj
och har s6lt i ca 1000 ex. Nu
uppm6rksammades
bandetoch
skivbolagborjadevisa intressefor
ev. kontrakt.Men for detta behovdes
fler l6tars6 det helarannut i
sanden.Sommaren1990 besl6t

Danneatt liiggagitarrenp6 hyllanfor
att p6 heltid tignasig 6t s6ngen.
Tomrummet
fylldess6 sm€rningom
av
MagnusAndersson
som visadesig
vara en vdrdigersdttare.
E n ny demospel adesi n i j uni
1991 och fick namnet"When
Barbarity
Reigns",P6 de nya l6tarna
har bandetfordjupatsig i att skriva
meningsfulla
textersom tar upp
problemsom: sk6vlingen
av regnskogenoch sjdlvmord,
som verkligen
liggeri tiden efter alla riitteg6ngar
inomh6rdrockbranchen.
Hoppas
verkligenatt nagotskivbolag
f6r upp
ogonenfor detta lovandeTrash-Metal
band.

Death Metal ir ftirmodllgen den
st6rsta undegrounddirelsen lust
nu. Den har mycket av det som
punken hade ftir femton ir
sedan: hinglvna fans som giir
faulnes och gfu pi konserter
samtldlgt som alla spelar slilva.
Enstorskillnad
mellanDeathMetal
ochdentidigapunkenfinnsdetdock
- DeathMetaliir avancerad
musik

som inte vem som helst klararav att
spela.Goteborgsstorstaoch bdsta
DeathMetal-gangar At The Gates
med TompaLindbergi spetsen.
Hanvar tidigaremed i stans
forsta deathband,Grotesque,och
han ar nagotav en centralfigurinom
svenskDeathMetal.En mini-LPmed
At The Gatessliipps i dagarna
genomskivaffirenDolores,men om
allt gar som det ar tankt sl6ppsen

fulliingds-LP
senarei 6r pd n6got
storrebolag.Bandetbestdrforutom
Tompap6 s6ng av Alf (gitarr),Anders
(gitarr),Jonas(bas)och Adrian
(trummor).
Passap6 att kolla in At The
Gatesp6 Valvet9 oktober,d6 6ven
db amerikanskaDeathMetalstorheternaMassacreoch
lmmolationspelar.En upplevelse,
jag lovarl
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Tre Prinsar eller TP kort och
gott. valkand krog i Kungsbacka, bytte i viras stil och
6gate.
Bra levandemusikoch billigol (Vad
s6gs om 29 spiinnfor en stor stark!)
6r grundid6np6 the RockPlace.Och
Publiken
som alltid- det fungerar!!!
formligenvalfiirdardit. Oppetonsd,
fred, lord och det gSlleratt varaddr
i tid, vid 6tta-,niosn6retbrukardet
varafullt.
ARRG- redonskarKunSsbackasTrePrinsarmed Stefani
spetsenlyckatill och viilkommenin i
"!
" levandemusikklubbsgiingen

MUSIKVIDEOFESTIVAL
56rir det dags igen.
Fiir tredje Aret i rad si arrangerar 816Stillet i Angered
sverigesenda musikvideofestival.
B i l dfor bi l dkal l arman
festivalenvars mirlsdttninger "att
skapaett forum for att visa UPP
en platsfor moten,
musikvideos,
kontakter,utbytenav erfarenheter
och inhiimtandeav kunskaper".Man
tiivlari tvd klasser;amatOroch
Allakan varamed!
oroffessionell.
OBS!Sistaanmiilningsdatum
ar den 1 oktoberoch sjSlvafestivalen drar igangden 9 novemberi
host.

NEDRUSTNING
VAGRAKULTURELL

MusikensHus fdr inte liiggas ned! Att sagan om denna sd viktiga kulturbyggnad skulle vara slut vdgrarvi att tro pe. Det er deffor viktigt att alla musiker,
kulturfdreningaroch organisationernu stodier de som arbetar for att Musrkens Hus skall vara kvar. Det kan du bla gora genom aft ge pe de moten som
anordnasden 24 septemberoch den 7 oktober pd Karl Johans-respektive
Kungstadug,rdsskolan.Detta aktualiseraraven frdganom yfterligare
musikhusi Goteborgsom nu blir viktigaredn ndgonsin.Har man frdn kommu'
nalt hdll kanske sett Musikens Hus som en tempordrlosning? Vagraatt

WENDYJAMES
Tro-t om du vill men detta iir faktiskt
Rockenssyndigasexsymbolno 1.
Ett
WendyJamesi civilmundering.
annatansikte.En annanPerson.En
om
annansida som rherPirminner
en oskuldsfull,svensktoppsdrommandeAgnetaFaltskogmed
enbartraratankari huvudet.Men i
dom lugnastevatten...

EN NY
MUSIKF6RENING
har startat i Majornamed omnejd.
MUTO6r namnetp€rnykomlingen
och star for MusikUtanTon Organisation???Forstakonsertengar av
bredvid
stapelni Sannabacken
27
fredagen..den
Sannaskolan
septemberkl. 21.00. Ar du intresseringAndreas
rad av foreningen
lel. 24 72 93
Bernander

soNrc
WALTERS
debut-LPdrojertill
januari.Kraftigtforsenad
Det
sldppsden p6 Radium/MNW.
bliren hojdaremedtanke p6
bandetstidigaresinglar

ARRG.
KONTORET
Harflyttat till nya lokaler
pA Skeppsbron.I de gamla
finns nu de galnadansklokalerna
arna i ROCK'NROLLIGAI{som
tinker dra igangPromotion

HSB Gdteborg startade sin
verksamhet 1925.
Id6n om HSB var df, som nu
enkel, men iindfl genialisk.
Folk ansluter sig ti ll HSB
Gdteborgoch b0rjar bospara.
HSB Goteborgskaffar tomtmark och bygger bostiider flt
medlemmarna.
Nar husen i ett omrflde 6r
klara,Overldmnasdessatill de
medlemmar som valt att bo
d[r, som dfl iiger, f6rvaltar och
sjiilvabestdmmerover sin bo-

ffiSp1y*

adsrsttsforening'

Forutom
att byggahar HSB
Goteborg ocksflfltagit sig att
hjelpa och bitrflda bostadsrdttsforeningarna med fcirvaltningen.
Redan1925visstemanvad alla
vet i dag att ingen kan bdttre
fdrvalta,ingenkan blttre vfirda
och ingen gor det billigare f,n
de som dger och bor.
Detta [r denenklaochgeniala
id6n om HSB.
HSBGOTEBORG
l l ox 3n n. 100:]2 G o'f EIl o R ( ;.'f ELr .- oF N 0 3 r, 8 59 00 0 .

SIIM och ncb iir rill fiir dig!
Som upphovsman(kompositor,textfcirfattare
och bearbetare)
har du riitt till ekonomiskersdttningneirdin musik framfors
offentligt,dvs spelasi radio,TV pe konserter,dansstdllen,
i
butikerosv.Aven fcir inspelningoch kopieringav dina verk t ex
pAgrammofonskiva
eller videohar du rritttill ersrittning.
Fcirmer informationkontaktainformationsavdelninsen.
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Efter tv6 dagar I Roskllde fick lag
nog och ftiflde lerspiret vla
Helslngborghem tlll G6teborg. Det
kan tyckas underllgt di lag tlllhiirde
den lyckllga skara som kunde
dilcka iil I stora tiilt pi det s.k
filkortomridet. Dir kunde vl pi
legnbliita metallplattor promenela
tiver tlll bli scen och se llte pi band
ftir att sedan itergi tlll iildilckandet. Nl som Yal dir ftirstir dock och
nl som lnte var ddr mlssade verkllgen nigot.
Jagforsokteen gengga ut pa
publikomrddetmen vdndeefter ett
par meter,g)^tjebrottning
har inte
varit min hobbytidigareoch det var
inte dagsnu heller.
Ndgrabra band?Vem 6kertill
en festivalfor bandensskull? Det
biista var festivalenssatsningpA
ClubRoskildeYO!

Grytan
En veckasenaremed leran
kvarp6 sina stSllenaktejag upp till
Hedemorafor att jobba med
Dalarock.Det ar en mindrefestival,
trivsamoch lagomstor. Viil framme
insagjag att det inte verkadebli
regn,snararemotsatsen.
Viirmeboljanvar ett faktum.
Hela periodenpragladesav det

Vad giir en rocklntresserad nir
irets vamaste 6rstld iintllgen
kommer? Ja, Inte liggel den typlske
rockaren p6 badstrandenoch
fiirsiiker se ft5ck ut. lstillet siiker
han upp llkaslnnade och tlllsarrmans triinger de ihop slg I nen
gammal skruttlg bll och iker land
och rlke runt I lakt pi spinnande
festlvaler.
Det ar orter som Hedemora,
Hultsfred,Bengtsfors,Roskilde,
och Eindhoven
Reading,Donington,
som en gengom dret invaderasav
storigaungdomaroch lokalbefolkningenforfasas.Det dr over20 Ar
agde
sedanWoodstockfestivalerna
rum, men sommarfestivalerna
verkar
mer populdra5n n6gonsin.

makalostbra v6dret.Man gick i bara
shortstill klockan4 p6 natten,alla
blev sloa och loja. St6mningenblev
ddrefter,i positivbem6rkelse.En
biittre festivalvar det lSngesen jag
glOmt
upplevde,att sedanPA-firman
sina CD-skivoroch bara hade Bob
Marleyatt spelamellanbanden
gorde det inte sakens6mre.Jag sig
fram emotWillyDe Villesom $orde
en fantastiskspelningi Roskilde
men h6r blevdet ingetvidare.I fullt
dagsljusoch viirmeboljainfinnersig
inte sammarockklubbstiimning
som
i ett blott, morktt6lt.
Klartbdst och tyngstvar
Sator,rlh6stromt6tt foljt av
Stonefunkers(Varhittar man en s6n
som Emrik?).

Down by the lakeside
Hultsfred- Vackrarestiille f6r
man leta efter for en rockfestival!
Narjag stodvid monitormixplats
och
s5g ut overscenenoch vidareut
overHulingenmedde ifliirran
sm6l6ndskaskogarnaforundrades
j a g . H 6 rv i d " mi n"scen
(Hawaiiscenen.
Ja, den kallass6 for
att den liggervid sjon!)byggsdet i
en drygveckafor att fa alftingklart. I
5r var scenenstorredn tidigare,30 x
15 meter och L2 meter hog.Aven

Sverigesstorsta festival iiger
rum djuptinneide sm6l2indska
skogarna,d6r 20 000 stollartrangs
var femtioandrahelg.I Ar bjod
arrangeradRockpartyi Hultsfredp6
publikdragare
som Transvision
Vamp,DaveStewartoch kombinationen Th6strom,/Sator,
men det tir alla
mindrebandsom iir tjusningen
med
festivalen.P6 de fem scenerna
de mer
avldsernykomligarna
etableradenamnenoch genrerna
blandasvilt.Varannarsiin i
Hultsfredkan man sammadag f6
hora SvenIngvarsoch Entombed?
Dalsl6ndskaBengtsforshar
ambitionenatt vara n6gotslags miniHultsfredmed tv€rscener.Den stora
hojdpunktendir var nir Attentatfor
f,6rdegingen pa kort tid genomforde
Detta
sin "sistaspelningnSgonsin".

var storrean
ljudanliiggningen
tidigare6r, 76 kW. det hela s6g och
varjiittebra upplagt.
Uppvaknandetpa fredagsmorgonenmed tvi timmarssomn i
bagagetoch tv6 dygnsjobbframfor
sig g6r mig alltidlika nostalgisk.
Dagenborjadebra och allting
fungeradeoch si sa det Zap! Ingen
strdm. Sen speladejag och Lasse
pA Saharascenen
(scen2) pingpong
med v6r gemensammastrom resten
av kv6llen.Dagenavslutadesmed
att se Mano Negrage allt halvfyra
p6 morgonen!
Lordag,hur skalldet
harjobbathela
96. Elektrikerna
nattenoch allt fungerarnu, tack och
lov.
Forstut dennavackralOrdag
var SvenIngvars.Sekert10 00O
personersjongmed i FrokenFr6ken
Sedan
osv definitivten kultspelning.
foljde motenmed polisenom Status
och de farhdgorsom
Quokonserten
fanns med tanke p6 festivalens
rekordstorapublik.I stort sett hela
dagenbyggdesstimningen upp mot
StatusQuo.
Plotsligtf6r man hora att de
inte kommer,hysch,hysch.Efterett
antal motenoch forsoktill att losa
det pir bista siitt f6r Jamesspela
ist6llet.Dettaeftersomderas

skeddeinforen mycketentusiastisk
publikoch folk langstframmevid
scenensvimmademedansjdlva
scenenvar mycketn6ra att rasa. I
ovrigtbjod Bengtsforsp6 hederlig
svenskrock i form av band som
WilmerX, Candlemass
och Sinners.

Plastdunkskrig
SjtilvSktejag inte till
S/ttjepolarnai Roskildei ar. lstellet
blev det engelskaDoningtonsom
fick besokav mig och 75 O0Oandra
h6rdrockare.
Undertio timmar
dundradeMetallica,MotleyCrue,
ACIDC,Queensryche
och Black
Crowespd dtir. En engelskfestivaliir
en annanupplevelse
6n en svensk.
"Forbjudetatt fora in flaskorp6
omridet.Om ni vill ha med er sprit
in f6r ni anviindaolastbehSllare".

konsertblevforstordp6 fredagend6
strommengick.Uppp€rscenenoch
berdttaden glada nyhetenfor
publik en,
glada s tb l e vn o gd e
halvhesaynglingarna
framforscenen
som st6tt ddr sedanSvenIngvars
och vrSlatStatus...Status...
storre
delenav dagenhe, he. Ja da gick
luf t enur os s all i h o pv i d s c e n e no c h
cirkusenvar ett faktum.

Krossat motst6nd
Restenav dagengicksom
smortoch Sator/Th6strom
krossade
allt motst6ndinforsdkerl15 000
personer.
Sen aterstodforst6s
fotbollsmatchen!Eftersomde flesta
engelskaartisternaflogtill festivalen
i en specialchartrad
Boeing737
hadede ingetatt gorapd sondagen
d6 de skulleflygahemforst 18.30.
Hultsfredsfestivalen
bjoddA in dem
att satta ihop ett lag for att mota
HultsfredAllstars.Hurden matchen
s lut adek an ni f A g i s s ae r ti l l .
En veckasenaremdrksdet
knapptatt 21 000 personervariti
oarkeni Hultsfred.Vi ses ddr ndsta
6r !
Staffan Lindahl

a

st6r det till exempelpA biljetten.
Detta resulterari att tusent als plas t dunk abrl i ra m m u n i ti oin
dndlosadunkkrig.Tiinker sjiilvaniir
75 O0Oh6rdrockare
har 3-4 dunkar
var och sldngeriv6gdem p6 samma
gang.Musikalisktvar MonstersOf
Rockprecisvad manvantatsig - bra
os fr6n de fem bandenoch bra roj pA
publik en.
EfterDonington
ar sommaren
n l l b a k sti l l
s lutoc h d6 96r r o c k a re ti
sin vinterdvala
dA han bara96r p6
rockklubbp6 fredagarna
och
lordagarna.
Ett instangtoch inrutat
liv i tio m6nadertills festivalsdsongenar igangigen."Nu fan blir
det osa..."s6gerrockarenoch
sommarenblir precissom den
foreg6ende.
EdwardJansson

MAGA
saikrcrkorl
och
nyc| gfepp
Alla vi som vistas hir pA moderjord behiiver
kinsloupplevelser,smaksensationer,hiirselintryck,bilder och
intellektuell stimulans.Ju positivareupplevelsenir, desto bittre
fiir vArt eget valbefinnandeoch sjilvklart ocksi fiir vir omgivninl. Som tur ir gAr det inte att bara passivt bli serveradutan
man mAste siilv aktivt suga At sig och ta emot alla dessa ldckerheter som finns runt om oss hela tiden. Den chansenfir ni hos
oss pi Magasinet.Inte bara iform av rock-n roll och iil utan
iven med nya medel. Rock'n roll cabaret med gruppenOro och
eventuellt rockmatin6fiir hela familjen pi siindagar.Mindagama kommer att gA i teaterns tecken. Dessatvi nya dagar
(kvdllar) dr bara ett fragment av hela begteppetkultut. Vi iinskar er hjartligt viilkomna. Med ert aktiva intresse och v6ra erbiudandenhoppasvi pA en fruktbar hiist och vinter.
Alla ir vi faktiskt kulturbirare.
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ETTAR HAR GAI

Det biirjademed en tanke (somman
in vacker och dum. Liter finigt me
Trendigkan varavackertrendig,kan
varaful trendig,kan varalesbisk
el l ertransael l ervadfan som hel st.
Poangenvarju att manfaktisktkan
ha kul i hopvaresi g man dr ki nes
el l erbog.
Om man sedanbjuderpA lite
halvorepeterade
showeranspelande
p6 det forbjudna,
dartillen ljusshow
ochtunghousemusi k,
d2rhar man
en onsdagmed karl ek.Mdrkl i gt!!!
Mendet ar ju faktisktsa att det
kommerfolk som vill titta p6 oss
halvkonstiga
och det bjudervi s6
garnap6.

I

len 90). Bittre trendigoch sn6ll
rn det var mel skiimtsamt.
Denstorstatacken(detdr n6mligen
dagsfor en s6dan)masteandaga
till ALLAgiisterp6 LOVE.Vi trodde
aldrigatt Goteborgkundebli s6 kul
igenOchlat LOVERULE.I host
kommerdet dessutommassa
gas te ro c h b a n d .
s pdnnande
LOVEFAMILY
P . S .E t hel,bli f r i s ks n a rt.
P . S .lgen,t us enta c k C u p i d- Z e ro ,
with crewsom gorde det
Lill-Marit
omojligamojligt.

E U P H O R I ATH
. E
INDEPENDANCE
NIGHTS...
Fyrafredagar(samt en
liirdag) fylldes Magasinet
av frukt, firger och
festande independanceir Dj
freaks. Independance
Joy-s beteckning fiir obetoende dansmusik- dvs ny
spdnnanderock med tunga
dansbeat.
Dj Joyoch hanskollegorsig
till att folket svettadesj6rnet p6
me-nsvi andraservedansgolvet,
den
radekalltol och guarana-cola,
populiiradansdrycken.
Independance-kvdllarna
bjod,
forutomdansmusikfr6n Dj-n,dven
p6 Live-upptriidanden
bl a med
Submachines,
Sverigessvarpir
Jes usJ ones ,s om m e d s i n mi x a v
rock'n'rolloch house,lyckades
1OO%med att smaltain i helheten
och f5 folket att fortsdttadansa.

Finnsdet fler svenskabano
som kan fi publikenatt dansaoch
samtidigtsjdlvabeh6llarock'n-rollattityden?ls6 fall bor dom genast
h o raa v s i gti l l N i sseel l ern6nJeppe
genast,
p6 Magasinetomedelbart,
pA en giing,nu!
Somdet ser ut nu i skrivande
en
stundtar Indeoendance-kvallarna
mindrepaus,delsfor att hitta ny
insoiration
och kommatillbakamed
och
n6gratungaindependent-namn
redanhar
dels for att bandbokaren
fyllt det mesta av hostenmed
konserter,s€rsomThe Nomads,
FatLadySings,Tom
Hawkwind,
Verlaine,UnionCarbideProductions,
(exStatusQuo)
JohnCoughlan-s
D i e s e Ba
l ndm fl .
Mendeppanu inte ihop
- The Independance
totalt...Euphoria
med nyafantasNights6terkommer
tiska fruktigafredagsfesterniir du
minstanardet.
In the meantime:Keepon
d a n c i n!Chuck Comeberry

Liirdagar6r den stora
publikdagen.Det ir helt
enkelt d6 dom flesta gAr ut
fiir att roa sig, svinga en
biigare, kanske ita lite
god mat, kolla in, triffa
folk, knyta nya kontakter,
dansa,lyssnap6 bra musik. Kan man dessutomfi
alla dessa begir tillgodoseddapA ett och samma
stille si dr det ju inte
konstigt att mAngaviljer
Magasinet p6 liirdagar.
forsokervi hiillas6
Musikutbudet
brettsom mojligtdvs "vanligrock"i
alla dess m6ngfassetterade
Det kan varaallt frin
tappningar.
rikskiindasvenskagruppertill dito
utldndskamen avengruppersom ar
p6 g6ng,men som inte riktigtslagit

ROGKENS
SMALTDEGEL
- Va!Spelardu s6danhir musiki
diskot?!
- Helakv6llen!
- Underbart.Det
harjag barahiirt
utomlandstidi$are...

igenomiinnu. Ett exempelpA ett
sadantbandvar engelskaValleyof
p6 bildenhiir
the Dolls(sSngerskan
intill)som gastadeoss under
Hultsfredhelgen.
Tyv6rrvar v6l intejust den
helgenen av v6ra mest vdlbesokta
menvi som var d6r kundekonstatera att den magiskastdmningen
infannsig som vanligt.Ochh6r 6r
dagsfor en jittekomplimang
till virr
publik.Det spelaringenrollvilka
oforutseddaproblemeller svirigheter ett band r6karut for s€rnog kan
dom riiknamed Magasinetpublikens
helhjiirtadestod.
Den rent fysiskanirheten till
bandenskaoarden diir kontakten
suddasut".
som gor att "griinserna
Det iir mSngaband som sagt att
pi
"det hdr var den b6staspelningen
turn6n"eller"Magasinetar den
roligasteklubbenatt spelap6" och
ja... vad s6german?Denbiista
oublikenoch den bdstaklubben!
Man behoverinte sdgasA
mvcketmer!!!

Ndr Magasinetoppnadefor drygtett 6r sedan blev m6ngabesokare
glatt ovenaskade.Musikensom str6mmadeur hogtalarnabestodtill
storstadelen av det vi i dagligttal kallarrock.Vuxnamdnniskorsom
tidigarevelat 96 ut och dansaoch ta en ol i Goteborghar som bekant
varit hbnvisadetill stallendar de torteratsav TomasLedln,Dlre Stralts
eller entonigdisco/house.
Pi helgernahar Magasinetsdansgolvutvecklatstill en rockens
och livsstilarblandaskors och tvdrs frSn
sma[degeld6r mdnniskotyper
Inget5r r6tt eller
den modernaungdomskulturens
alla schavotteringar.
fel. lngen6r inne eller ute. Skygglapparna
ar kastadeoch jag inbillarmig
att det 6r ddrforvi f6tt s6 mAngastammisar.I discot mixarundertecknad och Peter K ny och gammalrock i ett ganskasanslosttempo. Anda
nerifr6n 'Jordn6ra"tryggagamla gubbarnai Stones via Glash och Curo
upp till HappyMondaysoch EMF.Vid KLF n6gonstansborjaren del titta
sig oroligtomkringoch undravad fan dr det dom hdllerp6 och dansar
till egentligen...
Ingenkvdllp6 Magasinet6r den andralik. Ndr Nlls Lofgrenspelar
har givetvispublikeninte likadansammansettningsom ndr Easy6r p6
besok.Men 5nd6. Hdromveckanvar en blondtjej frammeoch onskade
b6de "SweetHomeAlabama"med LynnardSkynnardoch "Hyperreal"
med Shamen.Samtidigt!Dansgolvsfolket
kan sin rock-nroll och dansar
mertill litarna iin till rytmenoch hipfaKorn. REM, AC/DC och Neds
Atomlc Dustblngir lika bra som t ex mer dansanpassadeBllly ldol,
Gharlatanseller hippaPrlmalScream.Fleroch fler kommerkommertill
Magasinetfor att dansa,tjota och drickabdrs och bryrsig inte sa
mycketom vilket bandsom st6r p6 affischen.Gillasbandetdiggarman
framforscen. annarsblir det barenoch en 6l till.
Det 6r sA en riktigrocklubbm6stefungera!Publikenskall €6 pi
Magasinetfdr klubbensskull- inte fdr bandets.Annarshar bra nya,
ok6ndaband aldrigen chansatt bli upptdckta.

J6nsson

Det ska va
fan till att
Yata bokarerrr
Ett urvalav orkestrar
p6 Magasinet
i host
Att forberedaoch boka upp hosten
iir alltidlika heKisK. Man mdste
vara seg nog att vSntaut de som
kan vara mest intressanta,samtidigt
som man inte vill missan6got.
Underperiodenrasardet in
demotejpermed en massaobskyra
orkestrarsom vill spela p5
Magasinet.Det blir m6nganej iiven
om en del dr bra. I dessatider tycker
man att det bordefinnasfler
lenlrockklubbar
med s6
speltillfdl
m6ngaband men samtidigitundrar
man om folk vill se Livemusikidag,
inte ens covers!| vissa fall dr det
hopplostatt dra folk fr6n soffornatill
konsertscenen!Niviil kolla in det
som bjudsnedan.
Sverigesgarage-rockband
nummerett "Nomads"har vuxitoch
slappt 6rets bdsta rockplatta,de
spelarfredagenden 27 september.
Hawkwind6r en gammal
kultorkesterfrin TGtalet i vilken
bland annat Lemmyi Motorhead
borjadesin karriiir,se dem den 28
september.
Fat LadySingsspeladepA
stora sceneni Hultsfredoch $orde
succ6diir, de spelarp6 Magasinet4
oktober.Dagenddrp6spelarTom
Verlainesom var med i Television,
ett av de mer inflytelserikabanden
pd slutet av 7O-talet.
AthleticArabs,Head& Bone,
UnionCarbideProductiondr andra
som spelarhos oss i oKober.
Nomadskommertillbakaoch spelar
dn en g6nghos oss, missadedu
dem i slutet av septembersd se
dem nu!

SPEIT(ATENDER

ilI/l(illsrNtrt'
SEPTEMBER
On25 LOVE
To26 FuckUveryMuch
bunch& Innerclty
Bluesband
Fr 27 The Nomads
Lo28 Hawkwlnd
Me3OGasigg ii med
TalphoonTlvoll&
PosltonAlfa
Cabar6flra m6ndagari
str6ck.
OKTOBER

on 2 LOUE

Fredagenden 25 oktober
spelarJohnCoughlanDieselband.
Johnvar under19 6r trummisi
StatusQuooch bildadedet hdr
hobbybandetnir han slutade.
Medlemarnahar varieratsedan
startenoch den hdr gingen har han
med sig folk fran Ten YearsAfter,
The PrettyThings,FrankieMiller
band etc. Med sig har han dvenBob
Young,cowritertill de flesta Status
QuolAtarnap6 de forsta plattorna.
Sen brakarvi in i november
p6
med ett arrangemang
konserthusetmed LoydColeden 1
Missainte den konserten
November!
for allt i viirlden.Sen blirdet en het
natt med Mr Okeyi Bananrepubliken
8 november,dagend6rp6avslutar
det danskabandetLarsMuhl& the
Pets sin turn6 hos oss. Helgendirp6
spelarom alft gar v6genRobyn
Hitchcock
& the Egyptians
den 15:e
och engelskaWeddingPresentden
16:e. Ochdu, tillhordu en av dem
som s6g BlueAeroplanesforra 6ret,
nu kommerde igen!
Ja, detta var en del om band
Hall
som kommertill Magasinet.
ogonoch oron oppnafor mer
information,
det hdnderen hel del p6
Magasineti host!!

Fr 4 Fat lady Sln6
Lo 5 TomVerlalne(ex
Television)
Fr tl Fuzztones
LoI2 Atheltlc Arabs+
Head& Bone
Fr 18 UnlonCarblde
Productlons
Lo19 Nomads
On23 IOUEmedA Nlght
(X lnterbrence
feat. Tlm Slmenon
Fr25 JohnGoughlanDlesel
Band
NOVEMBER
Fr 8 Mr OkeyI
Bananrcpubllken
Lo 9 LarsMuhl & The Pets
So10 BlueAercplanes
Fr L5 RobynHltchcock&
The Egyptlans
Lo16 WeddlngPrcsent
Lo23 JamesTaylorQuartet
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Video TV produktion - Installationer - Artistbokning - Reparationer
Fiirsiljning - Turn6service - Konferens - Mode - Missor - Scenproduktion Backline - Uthyrning - Utbildning

tel 031 - 1-23t23

fax 031 - 444 669

Den sjdtte juni
1991. Finaleni
Rockslagethar just
avgjorts. Som
vinnarestir rockfunk-sleazebandet
GoncreteStuff och
ir fiirvAnade.Publiken jublaroch
familjernastigon
blir fuktiga. GP
smiller upp dem pA
fiirstasidanoch
konsertarrangiirerna
springertill sina
telefoner.

GoNcliffffSlUtF
I GPA v enyk allasde
"moder ntdans ban d " ,
ly c ka s
a n dr at idningar
battre.Men sen d6?
- J o,v is s thd n d ed e t
saker,sagerTony.Vi
ringerinteoch raggar
langr e,v i b l i r
sp e lningar
u ppr ingda.
O c hv i h a rfi tt
e n m as s apublic ite t.
gavoss ett
Rockslaget
n am n,heltenk elt .E tt
a vs t am pf r 6n k alla re nE. n
annanvaldigtrolig grej
med Rockslaget
var
naturligtvisforstapriset:
a tt s pelain en s ing e l .
Den storstagrgen i
host blirArhusfestivalen
Dit
7 3, 74, 15 s ept em b e r.
6kerConcreteStuff
m ede tt p a r
ti l ls am m ans
andragoteborgsband.
- Det blirs k itk u l ,
siigerLars.Det blir en
ma s s aband,int eb a ra
fr6n Sverigeoch Danmark,
utanfr6n alla mojliga
l d nderO
. c hinnand e s s
ska s ingelnf or hop p n i n g s vi s v ar ak lar .S envi l lv i
sp elain en v ideoock s Z r,
for att ldttaref6
skivkontrakt.
ConcreteStuff sager
att de satsar 100%for att
n 6 s it t m 6l:at t k un n al e v a

skul l earti sterna
saml as
p6 scenfor n6n slags
fi nal ,ddr al l asom vari t
medskul l efZrbl ommor
och s6. 56 vi satteoss i
bilenoch vantade.Efteren
hal vti mme
komen av dom
somj obbadedar ochsa
att vi skul l euppp6 scen
och hemtavdrabl ommor.
V i sst,vi 96r upp,ochvad
hander?D enforbannade
r,^^^^++:^
n^L
IngvarOldsbergsageratt
^A
po
nd>5tr11
dil. vuil
det intefinnsn6gra
Ma g a s i n estp e l a jru bara
bl ommorti l l oss. Mendet
STORA
band,sager
m6steha funnitseftersom
Stefan.
andraartisterinte hann
M e n i b l a n da r d et
stannati l l fi nal en.
varreatt spelaan att inte
S i kandet ga.
goradet. Straxefter
harC oncrete
Gudskel ov
Rockslaget
spelade
v i n n a rn a
i e n fa m i l j eshow S tuffen ki l l esomfi xar
battrespelningar.
p i Go ta p l a ts e n :
- Hanstottaross till
Goteborgskalaset.
100%.Det ar fantastiskt!
- Detvarfruktans(TackK evi n!)Menvi har
vartotacksamt,sager
p6 jorden.Att kora
fotterna
Tony,och de andra
meddivafasoner
drabbar
instammerhogljutt.Javla
j u baraen sj dl v,fast det ar
s k i t.Ba rae n ma s s a
kul att l asaom al l asom
p e n s i o n a reorc hfa m il j er.
tror att dom ar Gud,sager
OchsA sjongSonya
Staffan.
Hedenbratt.
Det kandes
- Vi tankerta det
helatidensom att arrang6lugntoch spelas6 mycket
re rn av i l l eh a b o rto s s
som mojligtruntGdteborg.
darifr6n.Ochs6 var det
Sd f6r vi se hur det gar.
IngvarOldsberg,
denjdvla
D etfi nnsj u al l ti dmotor
g a tu k o k s s k o j a rn
!
N 6 ral l a
girdar och svartklubbar.
u p p tra d a n d evna r s l u t

p6 att spela.Fastdet
verkarvarasv6rti Goteborg.
- J a ,v i h a r s p el atp6
varendajavlafritidsgird
n u , s 6 v i b o q a rb l i l e s sp6
d e t. D e te n d as o mfi n nsar
ju Valvetoch Magasinet.
Vi hartdnktforsokaf6
s p e l ap AVa l v e it h o st,
m e nv i h a r i n tek o mmi t
oss for att skickaen

Vi heir flyilcrt
aa

Antligenooo

NVA LOI(ALER
ARRG- kontoret
som legat pi fiirsta
Linggatan 12 och
ganska l6rngtid
kniitt med Valvet
har intligen fAtt
stricka ut sig i nya
ljusa och rymliga
lokaler pir Skeppsbron $6.
Under f6rsta tiden i
Valvetslokalersatt 5-6
pers. i ett litet rum som
underhelgernafungeradesom garderob.

Arbetsmiljon
var ddrefter och efter n6gra
kdmpigaAr fick vi
tillgengtill lite st6rre
lokaleri v6ningsplanet
underValvet.Lokalerna
var i forh6llande
till de
gamla rena lyftet men
lite bet6nkligtvar det
att varje morgonskrapa
mogelfrin vbggarna
(mogletvdxte ut p6 en
natt).
I bdrjanp6 juni
kom ett erbjudandefr6n
(en
AntoniAdvertising
v6lmeri-terad reklam-

byr5)som vitidigare
samarbetaten del med
bl a i projektSavethe
Whales/Ett annathav
och nu senastmed en
ungdomstidningen
Livslust.Tidningening6r
som en del i Gdtevalborg-projektet.
Erbjudandet
innebaratt dela lokaler
med byr6n,detta av tv6
anledningar
dels for att,
underl6ttakommunikationenoch samarbetet kringkommande
projekt,dels fdr att

lokalerfannstillg6ngliga.
MannafrAnhimlen
t6nktevi och slogtill
efter ungefdren halv
sekundsbetdnketid.
Riktigalokaler!Som att
betrddaSalomons
dngder.Basuneroch
trumpeter!
Utanatt ta till
alltforstora overords6
k6nnsdet iallafallhimla
skont att jobba i riktiga
lokaler.

Lelf Strandh

AnnaBrorcson

Ordforandei den ideella
MusiKoreningen
ARRG
och i ekonomiskaforeningenRockmagasinet.
Tillikaforest6ndarefor
Magasinetsamt ansvarig
for ARRGstotala verksamhet.

PraktikantfrAn
kulturvetarlinjen. Arbetar
med marknadsforing
och
nyagreppsdsom cabar6,
teater,och familje
p6
arrangemang
Magasinet.

Staffan Llndahl
paMagasinet
Artistbokare
och Valvet.Konsertkonsultp6 festivaleroch
st6rrearrangemang.
Chef
fdr Magasinetoch Valvet.
Styrelseledamot
i bdgge
fdreningarna.

EdwardJansson
Arbetarmed ARRGtidningen,bokarbandp6
Valvetsamt 6r dven
pd
arrangemangsansvarig
klubben.

Per-ArnePettersson

GtiranLlndahl

Redaktdrf6r ARRGtidningen,jobbar Sven
med marknadsforing
och
personalfr6gor.
Styrelsele
damot i biiggeforeningarna.

Arbetarmed replokaler
inomARRGoch fungerar
dven som byggteknisk
konsult.Goransitter
ocksi som ledamoti
ARRG-styrelsen.
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Vad kan vl I
un$a rockl
(

Sedanmina tonirssiiner
fiir snart ett 6r sedan
bildadeen rockgruppmed
nAgrakompisarhar jag
blivit allt mer engageradi
derasmusik, och jag har
innu inte missat nigon av
derasspelningar.Denna
tid har bjudit pA minga
ofiirgliimliga upplevelsersom t ex nir Peter Ohlsson
pi Norumsgirdenmeddeladeatt Mentalicahade
gitt vidare till semifinal i
Rockslaget.
Entid senarefickjag horaatt
det fanns ett helt uppslagfr6n
Mentalicas
delsegeri ARRG-Tidningen.Efteratt ha ldst PerArne
Pettersonsartikelett antalgirnger
tittadejag igenomrestenav tidningen,och fastnadesiirskiltf6r
PeterOhlssonsdebattinlagg
om
for ungarockband.
svarigheterna
Jagdelarhelt Peterssynpunkfor
ter. Replokaler
och speltillfdllen
m6steordnas
de ungarockbanden
for att rock-kulturen
skall kunnaleva
vidareoch utvecklas.Ett annat
mycketcentraltproblemdr hur
ungdomar
som 96r i skolanskallf6
rid att skaffaden oerhortdyra
utrustningsom krdvsfor att kunnata
i storrelokaler.Foratt fe
spelningar
in pengarmAstebandetha m6nga
och stora spelningar,men for att f6
sddanaspelningar
masteman i regel
ha en bra utrustning.Detta iir bara
en av de ondacirklarsom unga
rockbandlaittfastnari. Ett annat
exempel:for att en arrangorskall
v6gaboka en gruppm6stede vara
kiinda,annarsdrarde for lite publik.
Menfor att bli kent m5stebandetha
m€rnga
spelningar...
N6val,jag skallintefordjupa
mig i problemkatalogen,
som kan
goras hur l6ngsom helst. DenfrAga
som malt i mig sedanjag laste
24

Petersinldggiir vad man konkretkan
gora- mer iin att peka p5 problemen.Jagtror inte att det r6cker
med att klagafor att fa "etablissemanget"att engagerasig. Jagvill
borjamed den i mitt tycke mest
centralafrigan - hur man kan ordna
fler speltillfiillen,
sdrskiltfor unga
rockband.Med Petersutmarkta
fotbollsanalogi,
sd skullenog inte
m6ngaungdomar
trdnasi intensivt
om de aldrigfick spelaniigra
matcher.Utansoeltillfallen
iir det
inte s€rstor meningmed replokaler.
Redannu dr det ju sv6rt att fd
spelningar,och frustrationenm6ste
bli dn storreom annufler skallsl6ss
om de f6taligaspelningarna.

Lokalt stiid
Foratt hj6lpade fdrskaste
banden6r fritidsgSrdarna
centrala.
De g6rdarsom har instrumentoch
forstdrkarebordei mycketstorre
utstrdckning
i
ordnaspelningar,
forstahandfor de lokalagruppernai
stadsdelen,
men 6venmed inbjudna
bandfr6n andrastadsdelar.I borjan
gladabarafor
iir ungdomarna
chansenatt visa upp sig och fa
finns
scenvana,
och om utrustningen
s6 behoverdet inte kosta negonting,
mer dn ett visst extraarbete.Ocks€r
lokalaidrotts-och andraforeningar
skullei samarbetemedfritidsg6rden
kunnaerbjudaspelningar,
liksom
i bostadskontaktkommitt6er
omr6det,skolorm fl.
Avende lokalarockforeningarna 5r viktiga,men de behdver
6tminstonei borjanstod av fritidspersonal,musikliirare
i grundskolan
och den kommunalamusikskolan,
studieforbunden,
andraideella
foreningar
som ARRGoch
Kontaktnatet,samt inte minst av
foriildrar.Det stod foreningarna
beh6ver6r inte baraekonomiskt.
Viil
sA viktigtar ett fungerandesamarbete for att alla intresserade
tillsammansskallkunnaoka antalet
speltillfSllen
for de ungarockbanden.
Att ta initiativtill s6danasamkan kanskevaraen
arbetsgrupper
uppgiftfdr ARRG?Stegettill den

g6ta f6r de
lbanden?
oppnamarknaden
fr6nfritidsg6rdens
"skyddadeverkstad"dr sedanett
jattekliv.Dels 6r det ett foretagbara
att fa kontaktmed s6danasom vill
bokanya rockband- manf6r leta
blandcaf6er,pubar,restauranger
etc
- dels gallerdet
i telefonkatalogen
att overtygaarrangorenatt vaga
boka ett okdnt band.Att ha gatt
vidarei Rockslaget
ellernigon
liknandetiivlingokar naturligtvis
chansernaatt gruppensnamninte ar
helt obekantoch fungerarsamtidigt
som en kvalitetsstiimpel,
dvenom
arrangoren
inte horttalas om
bandet.(EfterMentalicas
semifinalplats
har de snartfatt se
m 6ngas pelni n g adre h i n n e rm e d
framtill slutetav 6ret.)Framfor fler
rockbandstdvlingar
allts6.De
studieforbund
som ar aktivamed
rockcirklar
kundeordnatalangtevlingarfor sina band;olikastadsdelarkundeordnaegnatavlingar;
skolorkundeutmanavarandrai
rockbandsdueller
etc.

Massmediaoch
lokalkultur
Dettaskulleocks6kunnage
massmedianiigotav intresse.I dag
ar det siillanen gruppbliromskriven
i tidningenom man integivitut minst
en skiva.I en debattartikel
i GP
h6romdagen
sadesig chefenfor
RadioGoteborg'viirna
om den lokala
kulturen,men hur m6ngag6ngerhar
ett ungt rockbandfatt spela i
lokalradion?
En anledning
till att nya
bandsA sdllanf6r massmediabevakning
6r naturligtvis
att de
saknarnyhetsvdrde,
men medfler
tdvlingarochjipponi stadsdelarna
kan reportrarnaf6 nigot att bita i.
Detfinns siikertm6ngasom
ar intresserade
och g6rnastiillerupp
om det kan bli ett bra reportage.
Jagtror ocks6 att det ar mojligtatt fe
med GP,|DAG,Arbetet,Stadsdelstidningarna,
RadioGoteborg,
City
103, RadioFM m fl i ett overgripandesamarbetsprojekt
tillsammans
med FritidGdteborg,ABF,TBV,
Medborgarskolan,
Vuxenskolan
och
musikforeningarna
for att gora1992

till de ungarockbandens
6r i Goteborg.Medett battremassmediaengagemang
blirdet ldttarefor fler
bandatt fixa bokningar,
och sedan
kanskesn6bollenkan boriarullaav
sig sjdlv.

Fyfiantig reform
slAr hArt
Att losa problemetmed replokaler
6r
kanskesv6rare.De verkarsnarare
minska6n oka i antal.En bidragande
orsak iir siikert den fyrkantigaSDNreformensom sl6r hiirt mot verksamhetersom de enskildastadsdelarna
dr for sm5 for att klaraekonomiskt
ellerkompetensmassigt.
Visstvore
det bra med ett Musikenshus i varje
stadsdel(trotsatt inteens det skulle
riickafor alla rockbandsom behover
replokaler)
men i dessasv6ngremstiderf6r vi kanskevaragladaom vi
f6 r b e h6l l ade kommunalrepl
a okal er
som finns.Niir lokalernadr for fit
miste man prioritera,
och d6 borde
det enligtmin meningvarasjdlvklart
att satsamest pi de ungabanden,
det arju dar goteborgsrockens
framtidfinns.Narett bandhartrdnat
i 5-6 6r och medlemmarna
borjarbli
25-30 6r dr det inte sjdlvklartatt
kommunenskallhjdlpatill med
replokaler.
Om man inte har slagit
igenomd6 dr v6l spelandetniirmast
att betraktasom hobbyverksamhet,
och de flestavuxnabrukarjukunna
ta ett eget ansvarfor sin hobby.De
som i fOrstahandbehoverhjiilpdrju
ungdomarna.
En annanvettigprioritering
av
ungdomarvore att sdtta en 6ldersgr6nsfor deltagande
i Rockslaget.
Jaghar i ett brevtill arrangorerna
argumenteratfor detta som ett s6tt
att f6 fler fritidsg6rdsband
att vSga
a n mdl asi g- mendet ar en annan
diskussion,avenom syftetdr
detsamma:
SATSAPA DE UNGA
R OC K B A N D E N !
Maths Lundsbye
Mentalicapappa
och nybliven
ARRG-medlem.

25

Vilket ftlck!
Tryckverkstan
tryckerARRG-tidn
ingen.
Ett bra val avenfor dig.
Vi tryckertidsskrifter,b6cker,affischer,
foldrarmm.
Hor av dig och begdroffert.

T IDNINSEN

Tel.031 - 13 10 44, fax 031 - It 33 37
Hvitfeldtsgatan4 4t! 20 Gbg
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- Nothing
DESTINY
Left To Fear(Active
RecordsLP)
Eftersju sorgeroch 6tta bedrovelserfinns sedann6gram6nader Destinystredje platta ute i
handeln.Jagharsv6rtfor att
bestiimmamig om den 5r biittre
iin derasforra LP, "Atomic
Winter",som kom 1988. L€rtarna
iir lite mer svertillgengliga
den
h6rg6ngen,men det behoverju
inte innebdranegot negativt.
"EvilTrinity"och titelletenmeste
rdknastill de b6stapii plattan
men overlag6r LPnmycketjdmn.
Det iir den storstaskillnaden
jamfort med foregangarensom
mycketlevdepi n6graf5 starka
l6tarsom t ex "Bermuda".
"NothingLeft To Fear"iir sldppt
pi det h6rdsatsande
engelska
bolagetActiveRecordsoch det
innebdratt Destinyhar en bra
chansatt kommal6ngtinternationellt.De 6r v6l v6rdaframging
nu eftersnarttio 5r som Goteborgsbista h€rrdrockband.
EdwardJanson

IN T F IEC OL ON N ADES
ScrapMetalValue
(cB RL P )
In T h eC o l o n n a d ehso l lo 6 i
over300 timmari studionfor
att f6 till'detriktigaljudetpe
dennaderasforstafulldngdsLP.Hurdet gick?De lyckades
skapadet maktigastesoundet
jag nigonsinhort p6 en
svenskaskiva.Det iir ett
otroligttrycki l6tarnasom har
en harligtyngdoch kraft.L6tar
"
s o m " N .D .E ."",Se x g u noch
"PigAfterPig"ar helt enkelt
sm6 miisterverk.
Ulf
Lennemans
rost iir starkare6n
n€rgonsin,
och i vissal6tar
o 6 m i n n ehr a n i n tes 6 l i teom
K a riH o k k a n e u
n n d e rh a n sti d i
Stillborn."Angvaltsrock"
brukar
b a n d m e d l e mma rn
s ja6 l v akal l a
s i n mu s i k ,o c hd e t d r en
perfektbeskrivning.
Man blir
overkordav musikenoch man
blir aldrigsig sjalvigen.Detta
ar tillsammansmed DestinyLPnoch Attentatsamlingen
den
biista svenskaplatta som
sldpptsi 6r. Nu ser vi bara
fram emotden kommande
tu rn 6 n .
EdwardJanson

KAPTEN
HADD&,
D e l a ye Je
d su s/H i glands,
Detta passerarmig tyvarrobemarkt.Musikenframforsav en sk
poporkester
diir den manlige
s€rngaren
iir mer an tydligtinspirerad av han i JossesJons.De ni vet
som ar sa omattligtpopluldra.
Dessutomiir s6ngens6 l6gtmixad
att den melodisom finnsblir
neftrycktav kompet.
FOrnimmelsen
av melodisviing
uteblirnastanhelt,dettaar lite
trist. KomDetblir hdr bararenav
s6ngernaskaraktdrer.
Ar du
fortjusti den moderna
englandspopen
kan dettavara
n6gotfor dig.Om s6 inte ar fallet
kanjag rekommendera
n6gotav
d e n p o p u l a ra
a me ri k anska
orkesternSoundgarden.
HAlli
hatten.

LOSCON C OM BR ES:
PreacherMan / Don-t
NeedYou
Fr6gan6r om det dr for att
understryka70-talsstuket p6
dennasingel,somjag f6r ett
repigtex att recensera- hade det
inte st6tt 1990 p6 omslaget
skullejag trott det var en
joke fr6n
practical
RecensionsRedaktorens
sida.
S om B i l lPayday
skulleha
sagt..."lifeis hardand then you
ki l lsomeone". . .
Distade gilarrer, grotljud
och lagommelodiskanonymitet
ar vad los concombres
har att
erbjudaoch n6r namnetsen inte
ens betydern6t pA spanskasom
man kan ironiseraover,d6iir det
koft.
B-sidans
titel "Don't need
you" srigerallt vadjag har att
sdgaom de nnasingel.

UL

ChuckComeberry

ROCKSLAGET
1991
(ABFLP)
Forandra6ret i rad
arrangerades
i v6rastiivlingen
Rockslaget.Precissom forra 6ret
blev detta lysandeinitiativen
succ6med 120 deltagande
band. Ddremotmastejag sega
att startfiilteti finalenvar
svagaredn forra 6ret. Fleraav
finalbanden
spelarden hdr
typiskt svenskatr6kigaoch
halvmesiga
hirdrocksom dr
inspireradav Europe,Treatoch
liknandeband.Det kdnnslite
trakigtatt juryn inte lagt storre
vikt pA originalitet.
De sexfinalbanden
finns
dokumenteradep6 LP,och det iir
baraDuo Denumsom imoonerar
pe mig av dem. De iir de enda
som v6garsjungap6 svenska,
..ochde har hittaten egenstil.
AvenvinnarnaConctreteStuff iir
duktiga,men i ovrigtdr den
skivanganskaointressant.
EdwardJanson

a

EALCON

Svensktol i viirldsklass.
KLASSI

FA LC ON
A 8 .08,7238850.

