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Annu en sonLm.arha,r passerat och med
den har Gdteborg begd,oats med en ny
rocltldubb ailket i klartext betyder att
ARRG sedan tad, d,r driaer ta&, egna
rockklubbar i Saeriges niist stiirsta stad.
Det gdr fiamfrt!
loch medattvi startatMAGASINET
hariivenrestenavARRGS
verksamhet
hamnat i en helt annan dager 6n tidigare. Fran att ha bedrivit en
verksamhetsom mycketbyggtpa opinionsbildning,
och en stravanefter
att na gehorforv6r sjilvklaramalsattning,sA harvi nu satt oss ordentligt
pAkulturkartani Goteborg.
OchfaktisktharnuARRGsnamniivengiviteko
i var huvudstad.Detta staller krav p6 oss som vi tidigare inte varit
fcirmrignaatt uppfyllamen som nu gor att vi mAste viixa bAde som
manniskoroch organisation!

ABRG-tidningen
I kolvattnenefterMAGASINETs
framfartkommernu ARRG-tidningen
att f6
ett kraftigt lyft. Ver stora annonsvolymgor det mojligt for oss att trycka
omslageti fyrfArgvilketinneberatt tidningenf6r ett helt annatutseende
an tidigare.Dessutomkommersidantalet/nummer
att 6ka ochtill nasta
6r riiknarvi med att ge ut 6 nummeristelletfor nuvarande4. Tidningen
kommeratt fortsattapatidigareinslagnakonceptmedtonviktpAett lokalt
plan men nu med proffsigarelayoutoch mer genomtanktinnehall.Den
kommeravenfortsettningsvis
att varagratisoch distribuerasdveralltpA
stan samtidigtsom den skickashem till vara medlemmar.

Redolaler
Fdrhoppningsvis
kommerframtidaprojektatt gAldttareatt genomfciraom
vi kanvisauppen braekonomiochen braverksamhetpirMAGASINEI
och
VALVET
framriver.Frdganom Engelbrektsgymnasiets
framtidaanvandningsomrddekommeratt aktualiserasvid 6rsskiftetoch dAgallerdet att
samla alla argumentvi kan komma fram med for att vert frlrslagom
replokaleri huset ska ha en chans.Ochfaktisktser situationenjust nu
politikerochtjinstemen
ljusareut in ndgonsin.EttaktivtengagemangfrAn
kan leda fram till en motionom behovetav centralareolokalerlDetta
skulle i sa fall betydaett genombrottfor var m6ng6rigakamp for "Fler
reDlokaler
till folket!".

stallel
Ndr det galler kulturminnesbevaringen
av kv ArtilleristalletsA kommer
frAganforhoppningsvis
runtersskiftet.SkaGdteborg
att ne ett avg<irande
f6 ett musikkulturhus
i det nuvarandegaragets6 krdvsmaximaltav oss
som jobbar inom foreningenmen det kommer inte att bli ldtt att fA
kommunalpolitikerna
med p6 noternamednuvarandebudgetunderskott.
Kv Artilleristalletar perfekt belegetoch perfeK till konstruktionenfdr ett
sedantmusikkulturhus
och det voreskamligtom dessalokalerinte kom
kommuninvdnarna
tillgodo! Snart rymmer Goteborgsinnerstad inga
gamlavackrahus langre- kontorentar over.

Etlbraliu
Hur mycketett bra kulturlivbetyderfor helsoklimateti ett samhallekan
sakertaldrigmatas i pengarmen man kan 6nd6spekulerai om det inte
borgarfor ett rikarelivfor denenskildamanniskan.Ochett rikarelivborde
rimligtvis
ledatillenfriskaretillvaro
ochensundaresynpAvArtdemokratiska
samhalle!Kanske6r detta ett synsdttman kunde kr6vaaft vera kommunalpolitiker
skulleforsta!Att vegasatsa pe kulturentrots Goteborgs
skralafinanserdarforatt det ar en langsiktiginvesteringi manniskors
v6lm6ende!
Attvagasatsapaett riktkulturutbud
darnaturliga
mdtespunKer
skulleutgorasjdlvabasenfor samvaronmiinniskoremellan.
Goteborghar
inte riid att lata kv Artilleristallet
bli iinnu ett butikskontorskomolex
a la
paVALVET
Kungstorget.
Se p6vArverksamhet
och MAGASINET
ochskonj
m0jligheterna
somrymsi dessavackrakavallerilokalervid
Gronsakstorgetl

Uinoilsutbyle
Efterett besok p6 lslandoch mitt deltagandei en ungdomskonferens
har planernapA ett mer organiseratvanortsutbytekommit p6 tapeten.
Tanken6r att Goteborgsom forsta vdnortbjuderin grupperfr6n Arhus,
Abo,Bergenoch Reijkyavik
for att spelapAMAGASINET.
Dettabetyderatt
vi skulleviiljaut ett representativtgoteborgsband.
Vi r6knarmedatt detta
skullekunnabli en traditionsom nastaer lampligenskullearrangeras
i
Arhus.Intressetfinns bAdefrdn viinorternaoch frAn musikeri de olika
stddernase ett rimligtantagandeer aft vi kommerigengmed dettatill
vAren.

ilyamedlemsl0lmenel
Eftersomvi ser ut att ga en ljusnandeframtidtill mrjtess6 har vi nu f<ir
forstagAngeniARRGS
historiaavenmojlighetattge varamedlemmarmer
tillbaksfor medlemsavgiften.
Fom1,u10 kommerett nyttmedlemskort
att
skickasuttill varamedlemmar
ochdet innebaratt du kankastadetgamla.
Dettakort berattigardigtill en radform6nersom vi ska testa effektenav
nu underrestenav aret.Du kanlasamerom dettaldngrefram i tidningen.
Till dig som inte ar medlemerbjudervi redanidagett av stans billigaste
nojesalternativ
d6 du besdkerMAGASINET.
Godareoch billigaremat, 6l
ochvin kandu intefinnapd mAngastdllen.Ochbettremusikspelasheller
inte overallt.Eftersomvi inte harett givetvinstintresseoch tack varaatt
vi har sA mycketideellpersonalkan vi h6lladessa l6ga priser.Men det
dr klart,vill du som annuinte betaltirsavgiftensparadnnu mer av dina
surtforvarvade
stelarsa tjenardu snabbtigenden hundralapp
det kostar
att bliARRG-medlem
om du utnyttjarnagraavv6ramedlemsrabatter.
Kan
det varaett tips, eller?
Ja,mycketharhantsedanstartenavden lillaaktionsgruppen,
sommaren
-87, och det kdnns skont att ha kommit till denna milstolpei ARRGS
historia.Men som vanligtkan man inte luta sig tillbaks och njuta av
tillvaron alltfdr lange. V6r nyvunnaposition inom Sverigesmusikliv
pAliggeross ett stort ansvaroch detta 96r ej att komma ifr6n. ldag 6r vi
6 heltidsarbetande
som skadrivaallvarverksamhetframet.
Tilldettakan
leggasallade som arbetarp6 vdraarrangemangvarje
helgochveckodag.
Rock-nroll har blivitett satt fdr oss att leva.Ochdet ar ett bra s6tt - sA
vi ldr nogh6llapAminstlikalangesom MickJaggeroch andratongivande
stofilerinom rockcirkusen!
Lalf Skrndh
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material frAn den nya LP:n,

utstdllning

inte se klart deras spelning,
eftersom jag var tvungen att

p6, men ndr danska thrash-

publiken var entusiastisk, och
det med all rdtt. Efter nAgra

rusa ivdg till Sinners spelning.

teaterladan var det sjiilvklart
att gA dit. Deras senaste skiva

han de ocksA med . Den stora

-f--f- iijdpunkten i
den nsenska,rocksomnuLren. md,ste nbra

H uh sfr ed,fes tia a,len.
Och trots att d,rets
upplaga sa,ltnade stora
faooriter sot'r-ftna
&,retsMotdrhead och
Torsson kiindes det
sjiilaklart att dka dit.

timmars

siimn inleddes

liirdagsfiirmidagen

brett, etminstone di det gdller
de svenska banden. Fiirsta
Giiteborgsbandet ut var

med In

ulldnublllr

The Collonades, som i mina

Niir jag stod i pressdiket i det

iigon giorde en bra spelning.

stora tdltet och vHntade pl att

Jag tror att alla som uppskattar sldan musik hAller med,
men jag vet att det finns

Sinners skulle biirja

mAnga som inte klarar av

spela

varnade en scenvakt mig fiir
att det hdr kunde bli kaotiskt.

deras mangel, och mycket

"Om publiken blir fiir vild
mAste du och de andra

var det en hel del som
gick efter en stund. Vi som

fotograferna

etannade kvar hade klart
roligt" och det var en av mina

tigt orolig ut. Det blev inga

riktigt

frin

hiij dpunkter
Utbudet i Er var ovanligt

festivalen.

helilro0telenlt6
Pi den stiirsta scenen upptredde etminstone en Giite-

hdrifrAn

med en

ging"o sa han och sAg upprikkravaller,

men publiken var

vild endA, och det ir kul att se
att Sinners vdcker sA starka
kdnslor. Festivalen till iira sA
hade de infiirskaffat

en

blAssektiono och det lyfte
verkligen de nya litarna.

det stora teltet efter fiirrftirra

borgare och efter det att en
figur som heter Staffan Lindal

irets kravaller

presenterat'oRonny

Jiinssons
sista spelning nigonsin"
dntrade ett fitr dagen speciellt

nAgonsin hiirt i den genren

sammansatt kompband
scenen. Det bestod av

ett stort genombrott bra mycet

Sator. som i ir fick hAlla till i
i teaterladan.

De iiste pA som de brukaro dvs
bra. men att spela i dagsljus i
ett enormt telt er inte idealiskt fiir den hdr typen av
musik. De ginger jag sett dem

Hot'n'Tots

och Ronnys

hela f u n k a t b l i t t r e . . S p e ln in g -

vanliga kompmusiker, Mikael
Lindbergs band, och medan

ens s t o r a i i v e r r a s k n i n g ko m i

de framfdrde

samband med extranumret,

cirkulerade

dA ingen mindre An Thistriim

helikopter

pA mer intima stdllen har det

kom in pA sceno och tillsammans kiirde dom en rolig
version av "Tyst fiir fan".

en lit ensamma
Ronny i en

ovanfiir

scenen

tillsammans med the man
himself - Kurt Olsson. NAgon
minut senare var de inne pi

psykedeliska spelning pi den

scenen och genomfiirde en
rolig show, diir Kurt hann

lilla dansbanan var det si

m e d a tt tr o lla o ch u ndervi sa

dags fiir The Leather Nun att

p u b like n . Se n a r e p A eftermi -

spela pi Sahara scenen. Att se

dagen var det dags fiir Soul
Patrol att underhilla festival-

Efter Korova Milkbars

Nunnan

live 5r alltid en

upplevelse, och Jonas
Almqvist var som vanligt en

pA ging. Det fanns

och malande mangel, menvisst
6r det bra! Tyviirr hann jag

men en och annan iildre lAt

publiken,

och det lyckades de

stor scenpersonlighet.

bra med, Deras musik har en
del gemensamt med In The

Spelningen var baserad pi

Collonades, dvs det ar tungt

S i nners dr det bdsta band j ag

alltsA mycket att lAgga sin tid
gdnget Artillery

skulle spela i

iir iiverraskande

bra, sl detta

skulle bli intressant att se.
TyvArr saknades bandets ena
gitarrist

under den hdr
spelningeno och jag vet inte
om det var orsaken, men
bandet sAg viildigt vilset och
osdkert ut pA scen. Ljudet var
inte heller pA topp, sA en stor
del av publiken lAmnade
spelningen efter en stund. Det
var ingen hiijdarspelning,
de fick ett ofiirtjdnt
publikstiid.

men

daligt

Niir liirdagskviil-

len iivergAtt i siindagsmorgon
drog Psychotic Youth en stor
publik till den nyss iidsliga
ladan. Som vanligt gjorde de
ett trevligt set, garanterat fritt
frin

iiverraskningar.

Den hdr

typen av musi k fung erarj u

(vilken genre fiirresten?
S kA nerock?)" och de fi i rtj dnar
bdttre iin Creeps som hypades

bra live och Psychotic Youth
dr ett utprdglat liveband.
Incka frin

William hjelpte till

i extranumret,

ihjiil i v6ras.

men efter det

var slut kunde festivalbesii-

klimskrams
Under den tidiga kvtillen pA
liirdagen spelade inga band
som jag var sdrskilt intresserad avo sA dA passade det bra
att titta sig omkring lite pA det
stora festivalomrridet.

Ett

i mponerande utbud av kri ms-

karna

viilja mellan att

fortsHtta festen pA campingen
eller att sova nAgra timmar.
Sammantaget var Hultsfred
en klart lyckad festival ddr
itminstone jag iir niijd med de
flesta band jag sig. Arrangemanget 5r ocksa av hiigsta

krams delade plats med

klass - bara en sAdan sak som
att dela ut tironproppar
till

fiirsiiljning

fotograferna i pressdiket vid

av CD-skivor och

ostkakor, och folk verkade

stora scenen. Rockparty

kiipa det mesta. I ett speciellt

som vanligt giort en mycket

videotiilt visades filmer av

bra insats.

giiteborgarna Malgorzata
Kubiak och Zbigniew Karkowski, och i en stuga var det foto

Edvard
Janson

har

vi vill gedigfortur
rill egen boslqd.

Ila sha inte behduaaaraosiikerom du
hanfdflytta in i egenliigenhet.
Du somsparar i RihsBoSpartill en bastadsriitt
i Rihsbyggen
fdr fiirtur.
(het hela landet.
pd ndgotao
Annnl dig till RiksBoSpar
RihshyggenseI ler Sparbanketxkontsr.

R.iksbyggen
Minniskcr och hus

Vi harframtidsotljan!
och,enengi.
fiirvolinirrrg
Riksbyggenor ett folkrorelseforetogwrn arbetor nted proiehtering.byggodrninistrolion,
29 dislri:hskonlorger en stork lokol foronkring
sor,nmdngo sporor till i,RiksBoSpor"
Vi bygger bostodsrtjttslogenheter.

Som alla aet s&.
fi.nns det oriikneliga rockband i
Gdteborg som
repdr dag ut och

d.ag in och hoppas
p&, spelningar och
ett (i alla fall)
lokah genombrott.
Illan skrapar ihop
pengar till demoinspelningar som
w.an, skickar ut tiII
skiabolag och
klubbar och
hoppas, hoppas...
Md,nga aa dessa
band, tog chansen
att anmiila sig till
Rockslaget som
aagjordes i somras
ett aa dom aar
Road Ratt.
f)om

Somjag forstardet var
majoritetenav medlemarna.
gruppenlSngtifrAnhelfriilstapA
id6n att tevla i musik,men en av
gitarristerna,
Alban,skickadein
en kassettmed eller utan de
andrassamtycke.OchsA gick
det som det gick.Nerjagpratar
med Albanoch batteristen
Psycho Patrik berdttar de att de
funnitsi sin nuvarande
s6ttning
med Chris pA sAng,LeonardpA
bas och FredrlkoA 6nnuen
gitarr, i ungefarett ar men att
alla h6llitpii med musikliinge,
ldnge.Ndrvi atervander
till
amnetRockslagetse ser dom
b6def<iroch nackdelarmed ett
sadantspektakel.Det kan vel
inte gatt nagonforbi att det
stort sett dr omcijligtatt tavla i
nagotse subjektivtsom musik,
men niir folk 6nd6 har bestamt
sig fdr att ordnadetta sA betyder
det i alla fall att en massaband
fAr chansenatt ste oe scen och
spela,negotde skullefatt venta
pA l6ngeannars.
Uppmdrksamheten
som Road

Ratt atnjutitsedande vunnitar
ju ocksavaldigtviktigtfor deras
fortsattaexistens.Forstaoriset
(den
varen singelinspelning
beraknasvarafdrdigi oktobe0
och ett liveframtriidande
i Arhus.
De kannersjalvaatt det 6r sv6rt
att fAngaenerginde genererar
pA scen och overforadetta till en
fullodigvinylproduktion.
Som
mAngaandrasa foredrarde att
spelalivevilketde ca: 900 (l)
danskar,svenskaroch andra
som sAgdom i cirkustalteti
Arhuskan intyga.Succenvar
fullstandig,
sa nu vet alla ni som
leserdettavad ni skallgoranar
ni ser att RoadRatt ska soela
nastagAngi Goteborg.Deras
speltillf6llen
tidigarehar
inskranktsig till fritidsgards- fixa
sjalveller coverspelningar,
alltse
ingetsom motsvararderas
form6gapA l6ngavagar.Jo
fdrrestende var forbandtill
SwedlshErotlcai v6ras.Forer
som inte h<irtdom sA bendmner
de sin musiksom "osig,vrakig
rock med refrdng". Tuff rock med

hitkaraktar
skulleman kunna
saga.Trotsatt de drommerom
att forverkliga rockstjarnemyten
med grupiesoch sonderslagna
hotelrums6 vill de inte oasta att
de er ett "imageband",
mende
ar villigaatt ge publikennagot
lite extraner de betalatdyrt (!?)
for att se dom. Inomnarmsta
framtidenar de upptagnamed
att fa fardigtsingeln,spela in en
videosom sedanskallvisasi
KAllevlslonen
och NordicChanel,
och gd in i studiofdr att spela in
fler bra demoletarsom ska ge ut
till skivbolag
tillsammans
med
singelnsom de hoppasf6 bred
distrubitionpa. Ingentid for
annat6n jobb/skola- musik
alltse,men det dr sA de vill na
det. De understrykeratt Road
Ratt inte 6r nAgon
hobbyverksamhet,
de siktar hogt
och det endasom skullekunna
stoppadom 6r v6l de
eterkommande
attackernafren
de illvilligayggelkotarna.
Know
what I mean.
Gery AndaM

Ddnr..
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IOLKMUSIIffECKA
I GOTEBl|R
I 6r dr det ju folkmusikoch dansAretoch det
kommeratt uppmarksammas
specielltunder
en vecka i novembergenom ett samarbete
mellan Muslkcentrum Vist,
Muslkhdgskolan,Kaf6 Hingmattan,
All6girden, ABF och ARRC. Detta ledertill
pA stan, dir
olikamusikevenemang
folkmusikeroch andramusikerm6ts i
spannandekonstellationer.
Varldsmusiker
ett begrepp,som mer och mer anv6ndsfrir
musik med rdtter i flera oliks folkliga kulturer
men som ocksAinfluerasav dagensmusik.

Mycketav det som idag kallasfolkmusikvar
kanske f<irnegradecenniersedan datidens
"varldsmusik".Mendag,tisdagoch onsdagdr
det pe dagtidtillfdllefor alla som vill delta i
musikhogskolans
olika aktivitetermed musik,
diskussioneroch workshops.P6 mindag och
onsdag kvdll ar det konserterpA caf6
hangmattanmed musik frdn tex lrland,
Afilka, Balkan, och Andema. Tisdagkvall
hoppasvi bla f6 h<jranyskrivenmusik som
byggerpa svenskfolkmusik framfcirdav ndgra
lerareoch eleverpA musikh6gskolan.
En

gruppimprovisationsmusiker
fren
musikhdgskolan6r pA gAngmed ideer runt
v6rldsmusik.Fredagkvell spelar Folsrtrarklll
svensk folkmusik p6 All6glden osh efter
deras konsert kan den som vill vara med och
dansa.Her har ni chansenavenni som inte
har pr6vat svenskadanser forr. Groupa
Framtraderpe ilag$lnot lordagkv6ll och d6
finns det ocks6tillfalletill dans. Detta5r en
del av det som hdnderunderveckan.HAll
dgonen<ippnaefter annonseroch affischer
med mer information.

C"

feed,back

Ner p&, gatuplnnet

med musiken och uppmiirksamrnn

den

d,iir.
Stiid nya fiirmfi,gor, oetablerade artister och okiind, musik.
Att analysera, nya stilar, nya trender och att p&, n&got siitt

fi)rsiika befinna, mA i silindig opposition till musiJtetablissemanget, bleo riitt snabbt det oiktigaste fiir mig niir jag
sta"rto;dieBwrcn.

LreAlfumdr
vdl fiir de
fleste Est L;ihrd som,mannen
bakom lihrgEiiracen l.ill g
Bomrnen i P3 pn siindagarna.
I den hiir artikeln skall vi
kika lite ndrmare pl mannen i
frlga och hans tyckanden och
tdnkanden.
Lars gick igenom
journalisthiigskolan ?0-72 och
sysslade ddrefter med
nyhetsrapportering i radion.
Det var inte fiirren i mitten pA
?0-talet, dA han tilleammans
med Tommy Rander gjorde
en serie ungdomsprogram,
som musiken koplades ihop
med journalistiken. En Volvo
Duett speladb ocksi en viktig
roll i det hela di han som
distributiir pA Musikens Makt
biirjade fiirena musiken med
journalistiken genom att
skriva polemiska
diskussionsinliigg om den dA
nya punken, nAgot som inom
en parantes sagt, liimnade
uppriirda kdnslor och
missfiirst6nd efter sig. -82
startade han Lilla Bommen
som ganska snabbt kom att
inriktas pl ny svenskmusik.
-0m du tittar tillbaka p&,
din ti.d som
rnusihj ournalist, oilka
influenser har aarit mest
betydande under d.en
tiden?
-Musikaliskt sett sA betydde
punken fruktansvirt mycket
mer iin ex. proggen gjorde.
Vad proggen giorde, och det
hiir iir viktigt, var att ge
fitrutsettningar fiir svensk
musik att iiverleva. DAr
startades en mdngd skivbolag
och ddr startade

musikfiireningen som id6. Ddr
priivades fiir fiirsta gingen "vi
giir det sjAlv konceptet"" vi
giir vAra egna skivor. vi giir
vAra egrraaffischer, vi giir
vAra egna konserter, vi till
och med spelar sjilva. Den
id6n, den basen gav proggen
men punken var en
konstnirlig och musikalisk
revolution pi ett helt annat
sAtt. Den skakade om hela
populdrmusiken, hela
rockonroll konceptet fiir tid
och evighet. Dom spAren finns
kvar viildigt tydligt. Jag sitter
ju och lyssnar pA nya skivor
varje dag, vecka ut och vecka
in, Ar efter 6r och fortfarande
sA kdnns det viildigt frAscht
att lyssna pA reno rako drlig,
snabb och aggressiv
punkmusik, den liksom
rensar.

Du m,enar allts& att
rnycket ant den mad.erna
musiken i.dag har punken
som grund?

ett svenskt rockglng att slA
igenom idag. Och att befinna
sig i en situation

d6r man hela

tiden blir slagen i huvudet
likgiltighet

krdver

av

en

fruktansvdrd

grrista och
hdngivenhet ja, ndstan
fanatism fiir att man skall
orka vidare.

Ddrfiir

har,

under slutet av BO-talet,
btirjan

pA 9O-talet, mycket av
fiirts iiver frAn

tyngdpunkten

rock till pop. Pop dr enklare
att producera
Pop krdver

och konsumera.

inte samma

engagemang,

Tror du att detta iir en
trend som kommcr att
aara tongioande
fiamiiaer?
Ja om man accepterar den h6r
fiirklaringsmodellen si ser jag
ingen drastisk
strukturen

fdrendring

av

inom

musikbranchen

framiiver.
Snarare tvert om, jag tror att

det kan bli svArare och
svArare fiir svenska grupper

Ja, absolut. Minga av dom
som producerar musik idag
var sjdlva tonAringar under
punkens slutskedeoch biir
med sig sina in{luenser, Men
tittar man pA dom yngre
fiirmigorna, dom som startat
nu och sedan nAgra Ar
tillbaka, sl mdrker man en
viildigt kraftig popinfluens,
mera ldttviktig musik, inte sA
aggressivomer melodiskomer
60-tal. Och det frnns ocksAen
skillnad i attityd till musikens
funktion. Det dr mindre pA
blodigt allvar och mera pA
skoj och kanske ir det en
avspegling av musikbranchens
utseendejust nu. Jag menar
att det er ndstan omiijligt ftir

att komma ldngre An den
lokala musiks""n"rr.

A .rrd..

sidan sA mAste det henda fiirr
eller senare, sivdl i Sverige
som pi andra hill i vdrlden,
att den lokala musikscenen
exploderaro tar ett steg famet,
exponerar

sig och blir

stilbildare.

Genom hela

musikhistorien

si iir det
genom den lokala
musikscenen det nya uppstAtt.
Men det fiiruts5tter
finns krafter

att det

som

uppmArksammar

och lyfter

fram aktiviteten.

Tror du att det finns
n&got utrymm.e fi)r

o*'"i

lorls.
[arsAldman
k o n st n ii rligt rt y t ii nko n de,
nyskuJtttnde. inont den
"rrytt" musiken, idug?

. lug t r , , r a t t r i k o t t t t t tit itt i tlt
anrlh : i r n t n i n g s p t ' r i o t l . Ile la tl0 t ak , t h a r j u v a r i t c n g ig a n tisk
ex pr i m e n t v e r k s t a r l i stila r
gt 'nr t ' r r l c h u n r l e r g t ' n r t' r ' . Ntt
A r rl e t l i t e m e r " l r a s i t J e lle r
" lrac k t o t h e r o o t s ' . K a n skt iir
rl't n i i r l v t i n d i g t a t t g i tillb a ka
oc h s e v a d r o c k ' n ' r o l l
egen t l i g e n h a n r l l a r o m in n a n
nran i t e r i g e n k a n l r , vg g an va
f orrn e r .

Vud tycker du ornARftC:s
roll i stmmanhunget?
Fram f i i r a l l t s i t y - t ' ke r ja g a tt
l r r a t t l t l tr le ln iltg
ni s k a p a t
"n
m ell a n M a g a s i n e t o c h Va lve t.
F )rrr i k t i g l i v c s l t t t l i i r fo lk iir cr
t jugo r i r e n s j i i l v k l a r r iittig h e t.
birle u r l t a n t l e n s r x ' h
prrlr l i k e n s s y n v i n k e l . Se d a n
at t V a l v e t f u n g t ' r a r s o m e n
lras t i o n l i i r t t r t r n g n r r r sik lr
s k it\ i k t i g t . M e n l r o r t se tt fr fin
rlt 't s f i r o r e d e t v i i l t l i gt lr r a o ttt
nigr a e l d s j h l a t ' s l a r t ad e e tt
s k iv l r o l a g h i i r i s t a n . Ett
I r o l a g s o m i r r t l l ra r a siig
" k ir
rupp r e d a n b e l ' i n t l i g a g r tllll) e r
enlig t t r a d i t i o n e l l m o tle ll u ta n
dv t n a r l r e t u r l c m t r l atl g e
f eer l l r a c k t i l l g r u p p e r o < ' h so m
arlr e t a t l e m e d a t t s t i mu le r a till
samarbete iiver
grur e r g r d n s e r , i i v e r
k on s t n d r l i g a g r l n s e r . De t
lreh i i v s ' g a l n i r t g a r " i nte lr a r a i
grlll ) l l e r n a u t a n a v ( ' n i
lrra n t h e n i i i v r i g t . i d e a liste r
s (ln l s ( ' r l i i r r r t s i i t t n i n g a r n a .
s ()n rt a r t a g i s i t r r a t i on e r .
S c e r r c r ' .s t t b k t t l t t t r e r e xiste r a r
i all a l i i g e n u n r l t ' r ' a l l a
f iin r t s A t t n i n g a r . l ) e t g iille r
bar a a t t m a n h i t t a r tlo m o t' h
k rist a l l i s e r a r u t I r A g o n tin g
g(, r ' r ) l na t t f i n t r a s r l i i r .
. lorrr t t a l i s l " r . i t r t ' i t t t giir tr .
s k iv l r o l a g . f o l k p r i a l la n ivfir ' r .
alla . , , n r p f i e t t e l l e r a n n a t siitt
lr i n l r l a n r l a r L ' i r l t ' t r te o r e tiska
al)l ) a r a t e n k r i n g n r t rsike n . I) r ' t
gril l e r a t t h i t t a t l o n r rlh r
s rrl r k r r l t r r r e r n a . a t t Ii r lo n t a tt
nrii r k a s i n b e t v r l r ' l s e . a tt g t'
I i' r' r l l r a t ' k .
Per-Ame
Pettelsson

lrf,nhimlen
stimmailna
Jahaja, dA var det dags att
levererafodsettningenpa
artikelnjag p6b6rjadei forra
numret om STIM i synnerhetoch
irrgengari
musikvarldens
allmdnhet,Tyvdrrhar sommaren
varit negot hektisk, s6 hdr sitter
man med lika mycket nytt
materialsom en nyrakad
kanguru.Hadehellrevelat skriva
om hur man genomforen konsert
utomhusi Boden.| dsregnutan
tak och enda inte bloterner sig.
Bragdenar att.jemforamed vad
jag sysslarmedjust nu. Alltsatill
verketodhh...Vi kan vdl borjalite
lost med vad man gor, niir man
kdnner pA sig att man lyckets
tota ihop 6rets l*ngkcjrarep6
listan.och inte vill att nagon
rundbukadhene med slios och
mycketliten mobiltelefonskall ta
at sig aranoch pengarna.Man
ringerSTIM, som de atar sig att
fdrvalta den presumtivahiten. Vi
s6ger nu att du inte har varit i
studiooch spelatin 5n. Men,
spelningarpA ex. VALVEThar
visat att folk har ett ofantligt
stort intresse av leten mao den

framfdrs offentligt live. Du fir dA
listoratt fylla i sjaN. Dessa
kallasmusikrapport.P&
framsidanfyllerdu i letarnadu
spelar,kompositorm.m. AlltsA
even covers,skrivna i utlandet av
tex M. jackron eller mister
Prlnce. Detta betyderi realiteten
att du fixar dessa herrarett par
extra korvoren,genom att spela
deras letaroch sedansnellt
rapporteradem. Baraatt hoppas
att de negongeng fer hora din
hit, gillarden och spelarden.
Ochsedanl6ter sin sekreterare
rapporteradetta.Vadfinns om
du vdnderpA arketdd? Jo en
turn6plandiir du kan skrivavar
du varit och spelat,s6 STIM har
en koll pi arrangdrerna
ocks6.
Ett litet obs. i sammanhanget
bara.Om inte spelningenanses
varaoffentlig,ska man inte
rapporteraden. Slutnasdllskap
som brollop,firmafesterellet om
man spelarfor tant Agdaeller
faster Hildai vardagsrummet
anses inte som offentliga.Dessa
rapporterskickassedanin till
STIM och se... en g6ngom 6ret

regnardet mannafr*n himmelen.
SvArare6n sA behoverdet inte
bli. Det krdvsbara att negoni
bandet har ett nagorlunda
organisatoriskt
sinne.
Uppspelning
av din l6t i radiooch
skivkassetoch CD fdrs6ljning6r
ett annat kapitelsom kallasNCB
(Nordlsk Copyrlgfit Byr6) som
tar handom det. Dettahadejag
tenkt behandlai ndsta nummer.
Mycketmer blir d€t inte den hiir
gAngen,menjag hoppasatt ni
blivit ett my klokare om vad STIM
6r. Om ni kdnnerp6 er att ni
bordeanslutaer, sa ringSTIM
pe tel: 08-7838800,s6 skickar
de alla handlingardirekt hem i
posfledan.I nasta numrnerhade
jag tenkt ta upp lite om ftlcB plus
lite annat smett och gott. Ar det
nigon som har nigot att frAga,
s6 skriv gdrnatill AnRc-tidningen
attention PeterAhhtedt. Sd kan
jag besvaraera fragor i n6sta
artikel.till dess.,..trasslaen
strAngoch ha sA kul!
P.t*

Ahbt€dt

STIM och ncb ir till fiir dig!
Som upphoastnen. (kompositiir, textfodattare och bearbetare)
har du riitt till ekonom.isk ersiittning niir din musik framftrs
offintligt, dus spelas i radio, W, p& konserter, dansstiillen i
butikev orr. Ao.n ftr inspelning och kopiering aa dina aerk t ex
p& gu*rnofonskiaa
eller aideo har du riitt till ersiittning.
F 6r mer information

kontakto

informationsaadelningen.

glnob

STIM

Box 27 327, LO2 54 Stockholm, tel O8-783 88 O0.
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lcen
vi inte

rt *da.

ARR1iol,tar f
fir5

- En del kallar facket fiir
"dom". Helt fel, facket dl
ju faktiskt "vi".
- Si fort man biidar lira
har man nytta av facket.
Avtal,
fi i.rsikringar,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
skattefrigor
osv.
:iiliiiitiii:iiiiijl
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S A IILIN GS .LP
i,:,:r::i:::::::

- Fik mig ir det en sjilvklar grei att vara med i
Musikerfiidundet.Detdr
ju vdrratfii6und.

JerryWllllams

BIG
DEAI!

Tung vmlings-LP med l6 outgivna inspelningar frin
?B-88sammansr?illdav Last Buzz Records. Med'l'he
Leather Nun, Freddie Wadling, Straitjacket, Liket
Lever, Sky High, Aptit, Raoul LuJt, Dr. Zipp, Rival
Eaters m.Il.
E r.r.t BUZZ-JU)3
r. Dherse. rtrttl
^.tt tsuzz Records
!^.r: z5i .... rouc: Lrsr

Big Deal! nt

LAST EUZZ
H a s n r g ntd h
5.4]1
22

&

RECL'RD CO
15
GdTEBORG

031-11
92 90
Pg A9 107-7
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Efter Magasinets
iippnande aerkar det
ntesta kretsa kring adr
nya rockklubb, nlen.

gamla hederliga
Valaet kiir pd, precis
som tidigare.

Denenda skillnadenar att vi nu mest satsar
pA lokalaband,och oftast ocks6 ungaband.
EftersommaruppehAllet
har det varit kndkat
pAValvetnestanvarjefredagoch klrdag,och
vid nAgratillfillen har folk f6tt vandai donen
nardet varit fullt.
Minnesvarda
spelningar
hittillsharvaritden
forstathrashgalan,och syntgalansom fdljde
dagenderpe.Bedadessatillstallningardrog
fullt hus, men det var garanteratolika publik!
En av tidiga hdstensroligastespelningar
svaradeden DenGode,DenOnde,Den Fule
for, och bra os var det 6venp6 WideAwake.

Som ni markerrullaralltse avenValvet
vidare,men for att goradet annubettre
behovervi mer folk somjobbar p6
Vi behoveralltidfolk till entrCn,
arangemang.
barenoch garderoben,
s6 om du tyckerdet
pa dagltideller
leter kul ringtill ARRc-kontoret
pratamed nAgoni personalenunderen
spelning.Vi stdlleringaspeciellakrav p6 dig
som vill jobba, baradu ar villigatt d6 och dd
offra en kv6llp6 att ha kul tillsammansmed
en massaroligtfolk. Hur ofta du villjobba 5r
helt upptill dig.

Om du inte har lust attjobba hoppasvi 6ndA
att vi ser dig pa Vatuetsom gast. Spelplanen
finns hdr nedan,och det finns nagotfor alla.
En gangi m6nadenkommervi att kora
thrashgala,eftersomvi mdrkt att det finns ett
stort intressefcirgenren.ovrigakvillar
kommerband i de flesta ovrigarockstilaratt
spela,och oftast ar det de lite mindrekanda
bandensom gor de besta spelningarna.
Intridet liggeroftast p6 30,- sA varfdr inte ta
en sviinghit avenom ingenhar hort tals om
bandet?V6lkomna!

lll nla l0miner !l! ntaarlefiiilUtrail bll mcdlsmI arU lll
ryr modlom$foil
Drr esm redan
sr mtdlem har
s$kert noterat
att det har
dimpt ne* ett
nytt medlemskort i brevlfrdan.
Fiirutom ny frdck Layout och
inplastning sA kan vi
prerentera lo:an. Tian

innerbdr helt enkelt att du fAr
lO kronora rabbat pA alla
arrlngemqng pi VALVET och
MAGASINET. Kdper du
fi;rkOp p& ARRG-kontoret
eller MAGASINET sA slipper
du dessutom fiirkiipsavgiften
p& 5 kronor. Inte nog med
det. du fAr ocks* 20Vo rabbat

pA all mat i reotaurangen pA
MAGASINET. Som medlem
fAr du fiven tidningen fritt
hemskickad men framfiir allt
du stiider musiklivet i
Giiteborg. Det kostar bara l(X)
kronor om Eret att vsra
medlem i ARRG.
Medlemsskapet kan du liisa

firekt p& AnRc-kontoret och
MAGASINET. Ett annat sdtt
fir att efitta in 100 kronor pA
vilrt postgiro 22 68 9&4 elJer
bankgiro 5650-f 455. Ange dA
namn. telefon, adress och
vilket Ar du iir fiidd sA skickar
vi medlemskortet.
E6nd h,*

Rockmusilt
m.ed riittigheter och en
sjiilnklar
plats mitt i
centra,la
Giiteborg;

fuIAGASINET

- en rockklubb,
ett resulta,t aa
m,&,nga &,rs
tjiitande och
gniita,nde on't.
naturliga,
miitespunkter har etabl,erat
sig.

M

\

I

3

ruckmed

namnd!".- MAGASINET
hadefAtt
rattigheteratt serverastarkol och
vin! Ochoddsenfor att kunna
etableraklubbenvart helt
pldtsligtotroligt mycketbdttre.

Sommaren
somgiofi

Avenom vi i flera er tragglatom
musikenssjdlvklararoll aveni
v6rt samh6llekom erbjudandet
om att ta <iverErrolssom en stor
overraskning
for oss! Vi hade
redaninnansatsat pa att
anstallaen kunnigbokares6 for
ARRGsframtidvar det nu en
nodvendighet
att bredda
verksamheten
6venutanf<ir
VALVET!Problemenmed att
startaen rockklubbinskr6nker
sigju, som ni alla siikertvet, inte
baratill att boka band!Helt
plotsligtmastevi anstallaen
kockfor att drivamatservering,
byggavd*Earoch riva gips, ragga
fram serveringspersonal,
leasa
ljud-och l.jusutrustning
och hitta
pAalla
en helhetslosning
ekonomiskaaspekter.Fr6gamig

inte hur det gett till att ordnaallt
detta.Svaretkan endastbli
"ldeersom ar ratt, genomfors
alltidnartiden ar mogen"eller
"Queceracera,what everwill be
will be. Thefuture's not oursto
see. Queceracera".

Enenignemnd
Allt detta lostesemellertidinnan
den avgorande
fr6ganom
utskankningstillstand
kom upp.
Foresteller den ldttnad(somfick
hela min kroppatt skalvaoch
bristaut i hysteriskgret)jag
kdndedA sekreteraren
for
centralastadsdelsniimnden
kom
ut fran ett fullkndkatsammantredesrumoch levererade
orden"Nu
er6 klart.Enfullstandigtenig

kan lockade tusentalsturister
som lockastill hjartati skandinavien,och det er nog ingen
omojlighet.

fl

Det troligaar att MAGASINETS
Hadevi fett valjaoppningstid
namnmed dunderoch brak
hadevi sjalvklartvalt hosten,
kommeratt eka lAngtutanfor
eftersominte mengavill ge ut pa
Goteborgsgr6nserefter Wen morkrockklubbniir sommarinspelningen
med ColinJamespa
kvallarnalockarmed ett sA
MAGASINFf
i september.Det,
haftigtgatulivhir i Gdteborg.
tillsammansmed de ovrigatunga
Mentyvarrer ju inte alltid
aktersom bokatsunderhosten;
mdjligheterna
till fritt val i livetsA
RoffeWikstrom,Sinners,M A
stora.Denanstrengdaekonomin
Numminen,
DanHylander
osv.
gav oss ingetval - MAGASINEr
Ofta kiinnsMAGASINETs
lokaler
mesteha premiari maj och
lite val trengaoch man kanju
dereftergejarnet hela
inte lata bli att glutta tite tangre
sommaren.Som alla sakertvet
bort pe gatan - mot STALLET
- ni
ar det hellerinte laft att f6 tag p6
vet? Fattavad man skullekunna
bra bandundersommarmenader- goradar! Men lugn nu, en sak i
na - och det fick vi ganskasnart
taget!
erfara.Men trots det skrala
Ja,ja. Menjobbarman med
sommarresultatet
trorjag att
tankaroch ideers6 mAsteman
ndstasommarkan bli en stor
v6gata ut sviingarnaoch alldeles
succ6. Men fdr detta krivs att vi
orealistiskaharju vAraideer
tills dess arbetatin MAGASINET hittillsinte varit- trots klara
som ett riksbekantbegrepps6 vi
hybristendenser!

pa
enkueil
Att fuIAGASINET har en
restaurang m.ed
bordsserttering fi)r ca, 70
personer, mcd utmiirkt
mat till synnerl@en
rimliga priser tycks aara

en nAlfi;rborgad
hemlighet ftr mfi,nga och
en iioerra,skning fiir de
allra tlesta. Eller aad,
siigs om det hiir.

Det ar straxfdre dppningsdags
en helt vanlig
kvdll pA MAGASINET.
Telefonenringeri
kdket, rrrrrrrrrring.
-nACrcNEt- lotd. (To'd ar alltse vdr kock)
-Ja hej!! Vi skulle vilja besteila ett bord tiil
ikveil. Vi blir sex oersoner.
-Ja cletger bra, vilken tid ska vi sdga?
-Ja forst sA hade vi tdnkt gA ut pd nAgon
restaurang och keka en bit sA vid elvatiden
skulle passabra.
Tordtar sig fdr pannan,vacklartill litegranna.
Samlarsig sedanoch sagerfullkomligtlugnt
och sansat.
-Men det her er en restaurang. Ni kanske
skullekunna tdnka er aft eta en bit her?
-Jaha...E de de... Va bra, men det 6r ju
utmerkt, dd slipper man springa runt och
vela. Du forster jag har hort att ni seruerar6l
l6

och vin och tdnkte, det er beil aft forsekra sig
om en bra plats,men ok dd sdger vi... vid halv
nio tiden, om det gar bra.
-Det passar alldeles utmdrkt, halv nio d6, ni ar
hjeriligt vekomna, hej de.
Sdllskapetkommer,blir anvisadesitt bord,
satter sig, f6r menynoch utbrister strax i
gemensamkakafoni.
-Det var det djevfigaste...
-Hur kan detta vara mojligt???
-Vilkapriser!!!
Samtidigtsom alla rullarmed ogonen,vaggar
huvudenai sidledoch utroparvojne,vojne,
vojne, hjalperservitrisentill med att
rekommendera
menyn.
-Vad segs tex. om Toumedomed
potatisgrateng och husets specialses, mycket
Eckert, tiil ett pris av 76 kronor. Eller varfor

Firclwelale
lUlanhattan...
Vi borjademed VALVETd6r vi
satsadepe en bred publikoch
bredaartister. Men utsikternaatt
lyckasfa n6gonbra ekonom,,
akternavar inte specielltstorabl
a p6 grundav bristenpe
mojligheternaatt serveraol och
vin. Nu sedanMAGASINET
startat
harVALVET
naturligtblivitdet
forstatrappstegeti ver "Traptr
stegsmodell".
VALVET
har blivit
de oetableradebandensklubb
ddrny, ung musikf6r borjavisa
uppsig inforpublik.Visarsig det
att det funkars6 finns alla
mojligheteratt giga pe
MAGASINET
vilket naturligtda blir
stegtva i var trappa. Nu frAgar
mansigju oroligt-inom
kommunalakretsar- "reckerinte
det?"Svaret6r att MAGASINET
ochVALVET
aldrigkan ersdtta
(stegtre) eftersomalla
STALLE|
tre beh6vsfor att gora Gotebo€
till en riktigtbra musikstad!
VALVET
tar 150 pers och riktar
sigtill en yngrepublik,

MAGASINET
tar 350 och inriktar
sig pa etableradebandoch
dvermognaungdomaroch
STALLETS
konsertsalberAknarvi
ska rymma1000 pers!

tillgodogdra
sig "den nyatidens
krav" har fatt sett sig forbiaKa i
hundranittio
och hepnastatt i
korsdragetnarvi banatoss vag!

A8[Gs
konced

Ilialogen

Helav6r id6 byggerpa ett ideellt
En forutsdttningfor v6ra ideers
engagemang
fr6n mAngaav vAra
genomf<irande
har alltidvarit
medlemmar.Vi kan inte och vill
dialogenmellanolika
inteerbjudaallam6nniskor
lon
intressegrupper.
Vem man pratar
som
kommer
med
i
vart
arbete!
med ar egentligenovasentligt
Delsfor att vi inte har rAdmen
eftersomideerstandigtmeste
framforalltfor att en viKig tanke
stotas och blotasinnande kan
med v€rrverksamhetdr att det
anta en fdrdigform. Med
stendigtmastefinnasutrymme
dialogensom vapenhar vi kastat
for nyam6nniskoratt anslutasig.
oss overkommunrepresentanter,
Vissakanskestannaren lSngre
sponsorer,musiker,arbetsfdrtid
och fer ett ansvarsuppdrag
polismyndigheter,
medlingar,
medanandrainte gor det. Det
venneroch
brandmyndigheter,
viktigastear att det helatiden ar
bekanta.Ochdet hargett sA bra
vitaltoch levandeoch oppetfor
att det lett fram till ett brett stod
samtligamenniskoratt delta i.
for v6r sj6lvklaram6lsattningoch
Beloningfor utg$ord
insatsser vi
m€rnga
fordomarom rockmusiken
da hellrebli delaktigi den h5ftiga
har kommitpe skaml Musiker
kanslaav att varaen i genget
kan faktisktorganiserasig och
som
driverVALVET
och
det trorjag ar nagotvi kan ta 6t
MAGASINET
och kunnakommain
oss iiran av att ha bevisat!
gratisde kvallarman intejobbar!
MAngasom haft svart att

Bretlul[ud
MAGASINET
har numeraoppet5
dagar i veckanoch vi har provat
oss fram med houseaftnarp6
p6
onsdagar,blueskvdllar
torsdagar,rock pa fredag-lordag
och den senastegivenfor alla
"Scen
bakfullakultursnobbar;
S6ndag"- en givensucc6.Det 6r
viktigt att ha ett brett utbud om
man tankt stannalangeinom
branschen.Ochdet har vi faktiskt
tankt. MEN,att ARRGkommitfor
att stannafyllerdefinitivtinget
egensyfteutanjag konstateraratt
behovetav vArverksamhethar
varit sa stort i Goteborg.Att vi
sedaninte barakan kdraden
trotta variantenmed snabba
pengaroch illegalolforsaljning
harfrir oss varit sjdlvklart.SAnt
er i langdenohellbartom man vill
tjdna andrasyfteniin sina egna!
Keepon rockin'in the free world!
Lelt Stlandh

maltidutbytersellskapet,leendeoch med
halvslutnaogonlock,knapptskonjbara
nickanden.Somen slagstyst, outtalad
overrenskommelse
rusardom sedan6stad in
i kOket,sliterut kocken,kallskdnken
och hela
restaurangpersonalen,
ber dom i triumftSgpd
sinaaxlargenomhelalokalenoch utropar
-Levekocken,leve matkonstnererna!! !
-Ropenskalla mat, ol och vin At alla...
integrillspettmed ris och tomatsAs,67
kronor.Kanskeonskas negot liittare? DA kan
jag rekommenderapaneradost med
skarpsits,stekt potatis och sallad fiir 39
riksdaler,som desseft skulle det passa
utmerkt med fattiga riddare som serveras
med vaniljglass,en liten sensationi sig f6r 26
kronor.

Servitrisenler fornojsamt,stopparen
hArslingabakomorat och antecknar
best6llningen.
Straxar matenpe bordetoch
sdllskapetkastarsig genastover
l6ckerheterna.
Endastsporadiskautropsom
.-aaah,-ooooh,-mmmmm,uuunderbaft,kalaaaas,avbMerd€roch d6 den
koncentrerade
njutningen.Efteravslutad

t7

Ja...sa kandet alltsage till en heltvanlig
kvdllp6 MAGASINETS
restaurang.Overdrivet?
Intedet minsta,kom sj6lvoch se.
Restaurangen
oppnarklockan20.00 onsdag,
torsdag,fredagoch lordag.Sondagaroppnar
vi klockan18.00.Ringgdrna1110 55 och
bestelli forvag,det blir roligastd6.

pf,.
ionha
magasinel
Finnsdet negonvettigmanniska
som skullejobbavarendafredag
& lordagkvill utan att fa betalt for
det? Ja...fr6ganbgonur
personalenpe Magasinet och du
far ett oositivtsvar...om vi sen 6r
sa sarskiltvettigaar en annan
fr6ga,somjag skall be att f6
eterkommatill. Hursomhelstar vi
mellan20 - 30 pers.
nAgonstans
som stallerupp - och inte bara
fredag& lordag,utan nu i host
iivenonsdagar,torsdagaroch
sondagar.Varfor?Vad ar det som
driveross? De e mockede....Vi
har gor-skoj!Vilketju egentligen
er eft meste,nar det nu inte ar
pengarnasom lockar.(Visstfer vi
dricks,som givetvisdelas
demokratisKav kv6llens
oersonal.men det er sellanatt

stokigagaster,istelletfor att sla
forst och fragasen, som verkar
varaen allt vanligaremetod( om
man nu f6r tro kvallstidningarnas
skrackhistorier
om vakt/maktmissbruk.)
Mendet 6r meriin
bararoligt.Nagonstanslite
djupareinomoss finnsen kensla
av att vi er med och skaoar
goteborgskrockhistoria,
att vi
forverkligar
nAgotsom saknatsi
den h6r stan och dirmed dr med
och mojliggiorett battre nojes
och musikliv.Vi er delaktigaoch
vi kan oaverka.En kanslasom
denna96r bara inte att kopafor
pengar.Jaglovar......
56 6venom
man 6r lite trdtt och tycker att det
ar jobbigtiblandsA finns det en
gemenskapoch ansvarskansla
som lyfterupp allt - och det ar ju
tur det for vem vill p!6p6
rockklubboch bli bemottav sura
ansikten.Justattitydenhos
personal6r en av
MAGASINET
till att vi ar
dom tre anledningarna
"Tackf6r
unikainombranschen.
att du kommerhit till v6ran
klubb"iir vad som gallerhos oss
- och inte "du
oA MAGASINET
skallvaragladfor att du fdr
kommain". Avspdndmilj6,stod

det ens blirtill en taxi hemnervi
har stangtoch st6dat- och
vagnarnahar slutat96.)
Denframstaanledningen
till att
det 6r s6 roligtattjobba pa
MAGASINET
er stemningenbAdeblandpersonalenoch v6ra
gester(a iivenbanden)den dr
inte barabra, den ar himlafin! Pe
mengasett p€rminner
en kvdllp6
MAGASINETmer om en rockfest
diir alla iir bjudna,dn ett vanlig
stSlled6r vemsomhelstkan
komma.Br€rkiir ett ord vi knappt
kan stavatill, vilketi h6ggrad
kan forklarasav den "kompisstamning"som rederfor det
mesta,men dvenvira vakterkan
ta et sig en stor del av Sran- i
och med att dom alltidanvander
huvudet(psykologi,
inte danska
skallar)och pratarut eventuella

det om MAGASINET
i nagon
tidningfor ett tag sedanoch
bettrekan det vel knappast
segas- gasternakan skojamed
oss och vi kan skojamed dom,
hardom inteen femmatill
garderobennar dom kommeroch
vill hangasinjacka,ja dA betalar
dom baraniir dom gAr.Baraen
s6n litensak som att inte behova
hangaav sig (tvang6r innu ett
svarstavatord)gor m6ngagladaoch extrapositiva.Jagtror helt
enkeltatt vi dr mer manskliga,
mera komoisariin vad folk iir
vanavid niir dom ger ut - eller
somjag h6rdeen kille sagatill
sin tjej pe vdg ut genomdorren:
MAGASINET...
det ar ingenvanlig
rockklubb,de! Tackfor
komplimangen.
En annananledning
till att vi ar
sA vSldansunikaar forstass
musiken.Om det fanns rcister
som tyckte att sommarens
spelprogram
var lite tunt, sA 16r
dom h6llakiiftenoch applAdera
nu nar hosten6r hir och namn
som The Slnnerc,Colln James,
Thirteen Moons, The Men They
Couldn'tHang,Wannadles,
lnmates, Fldskkvartetten,Gun

spelkuleruder
Siind. 21
Scen Siindag. Lyrikmed GunlllaGrinsbo, Joakim Plrlnen,Ove
Haugenoch SusanneSkoog.
0nsd.24
Onsdagsklubben.
Torsd.. 25
CharlleMusselwhlteUSA:smest kandebluesmunspelare.
Fred. 26
Alan Vega,gammalSuicldemedlemdr ute och rikerigen.
Iird. 27
Dan Hylanderoch JohanWalstrom Band.
Sdnd. 28
ScenSiindag.Galainvigning
av GoteborgsPoesifestival.
Se
artikel.
Onsd. 37
Ed Kuepperoch Mark Dawson,Gjordekanonspelning
i
Hultsfredi Ar.

Onsd.TO
frAnDreamSyndlcatepe soloaventyr,
SteveWynn,sAngare
skitbra.
Torsd. 77
MojoBand
Fred. 72
UnlonGarbldeProductlons
Dird. 73
rocka billy- 0s.
JollyJumpers
Stind.. 14
gaster.
ScenSiindag.Hemliga
Ons d. 77
igen.
Onsdagsklubben
Torsd.. 78
Ratt oppoch ner.Bluesafton.
Fred. 79
FliskkvartettenmedFredieWadllng.
Iird. 2O
Jefferey
LeePiercear med.
GunClubmedorginallineup.

Torsd.T
p5torsdagar
Bluessatsningen
fortsetter.
Ingaband
bokade
i skrivande
stund.
IB

ARRG;s
danska
sftalle
En lille inervjumed NielsOsterby
pa Magasinet.
ansvarshavande
Nisse5r mannensom ser till att
allt iir klappatoch klart n6r vi
oppnar.Det iir Nissesom fixar
kviillenspersonal.Ochjust
angAendepersonalenhar vi stellt
honomnAgrafr6gor.
Hur m&,nga iir det som

Club,Alan Vega,Dan Hylander,
M.A.Numinenoch ett otal andra
stjdrnor
kliverupp p6 scenenfor
att hojatemperaturen
till
(Den24 augusl
kokpunkten.
speladeSinnerssin varmaste
konsertnagonsin-som det ster
pavaggennerei logen.Man f6r
formodaatt dom spelari
badbrallor
nardom kommer
tillbaka
den 23 november.
Det ni.
flickor...
)
Dentredjeanledningenar givetvis
vArsuveranarestaurangmed

kockenTold i spetsen.samt den
trevligasteserveringspersonalen
osterom Kiipenhamn.Hdrfinns
egentligeninte mycketatt segakomoch smakasjalvaoch lemna
checkhaftet
hemma.priserna
ar
likalegasom kvalitenar hog.Sen
var det ju det der med hur vettrga
vi som jobbarpa Magasinetar, vi
5r underbartbefriandekneppa
allihopa!Hurskullevi annars
orka med att vara se gladai en
sjuk viirld?
J*Fr

Kon cI& oem so'nr-helst fd,
aqra, med, och hjiilpa till?
Medlemsskaoi ARRGdr ett krav.
Du skall dessutomha fflt 20 och
vara bereddpA att svettas
ordentligtibland.Sjdlvklartskall
du varagrymttrevligoch positiv.
Behios

det nter personal

jobbar p& IIIAGASINET?

p& MACASINET?

Sedanvi oppnadei maj har val
ungefar50 olika personerjobbat
minsten kvallmen vi har en inre
krets pA ca: 1O pers som Ar h6r i
stort sett varje kvell.

Javisst!!!!!Vi har afltidplatsfdr
nya,goa miinniskor.Om du
tyckerdu uppfyllerdom s.k.
kravendr det bara att sl6 en
signaltill mig. Jagflnns antingen
pe vert kontortel. 14 34 40 eller
pd MAGA$INET
tel. 11 1O 55.
HOrjattegernaav dig!!!l

Hur mAnga behiios det d&
p&, en kniill?
Det dr olika. Onsdag-fredag
och
ldrdagkvallbrjr vi minst vara 12
styckenmen torsdagoch sondag
5r det 6n sA lange lite lugltare
och da reckerdet med 8 - 10
pers.

Samtligasvar var p6
Intervjuaren
Skandinaviska.
har
ovefsatt och tar pa sig allt ansvar
for ev, fel och missfdrstand.

Kumberg

L6rd. 24
M.A.Numminen
ochKumiKameli,
en aftoni finskaferger.
Siincl. 25
ScenSiindag!
Fred. 3O
Tapirerna.

Fred. 2
RoffeWickstliim med band.
Liird. 3
King GeorgBand.
Siind.4
Scen Siindag!
Onsd. 7
Onsdagsklubben.
Fred. B
GiantSand(USA)
Liird. 1O
Desperados.
Siind. 11
Scen Siindag!
Onsd. 74
22 Piste Pirko.
Fred. I6
99th floor och Moontan.2 Uppsalaband.
L6rd. 17
Groupa,sverigesbastafolkmusik?
Siind. I B
Scen Stindag!
Onsd. 27
Onsdagsklubben,
igen!
Fred. 23
TheSinners,succ6nfr6n augustiupprepas!

lird.7
PerssonsPack, svenskaPougs.
Sdnd. 2
Scen Siindag!
Fred. 7
The Charlatans,fren England.
liirtl. B
Twicea Man.
tr'rerl. 9
LiftarensGuide.Se artikel.
lird. I5
Easy.Ny svenskexportvara,
sketbra!Se rescension.
Sdnd. l6
Scen Stindag!
Fred. 27
Stry och BabylonBlues.
MAGASINET
har iippet 20.00 till 02.00 om intew annat anges.
Siindagar18.00 till 00.00.
i9

VAren€9 mots musikerna
Mlkael Gyllemtlg och Ivan Ward
och bestammersig fdr att jobba
ihop.Efteren tids kdmpande
meden dator dykerbefrielsen,i
form av basisten Paul Jan$gon
upp och skaparkrafternager
resultat.Det ger inte ta miste pe

mAngabandjobba sig fram till en
viss stil, men vi har se olika
karaktdrerpa rjt.in. .iJ"i nri,
fdr smalt att lasa in dom i en
genre.

*5:Xil:r#fl;#jllffJ:h

:f:#;rspelar

musikoch mdtena med publiken
6r narmastatt likname(j
henf.relse.

Hur m.d.nga ldtar hqr ni
:)--2
wag?
pdb _ldagharvi... ca: 97 letar
varavvi nog utanvidarekan dra
igenomett TGtal' alltsa som er
aKuella'

storroui

voalankom'lner
d&
denna skaparkraft? Ja'g
ntenar) ni har ju spelat i

mlkael - Franbdrjanvar texterna

genom Publicroad records.
Ytterligaretva liggerinspelade
och klaraatt slappas,sedanfAr
vi se, kannsdet ratt sA kanske
det blir en L.P.sA smaningom.
Drdmmaroch mAl?

[:T:Xr',"#1,il'i'J*u'
;;:l".
(he
taxi
he).
Mlkael - utvecklingoch fornyelse'

ni*:p*limrlji,"::,-:.i3;::',{;::'ffi;i'}i":::'Tx,'i:Jl,?
brukarkigsaat:?
menarrramganeen
formedladen upplevelsen.
Jag

Bakgrund.
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MrkaerMan
bersdmvcket
inom inte
vara
s6marvirdigt,
bara
att

somspelartrummorar den mest
erfarneav de tre med sinatJugo

egentligenmarginell,det behover

t

,tt n

. :

f6 visa upp sina latar' att fe
responser tillrackligt'vissa latar'

dll.t
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t^,tflrserlngar
ne,
Haffsbandet
ochMotvlnd_samt
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sig som behoverkomma ut. Jag
menar,for min del,jag borjade

fram en te)d "Allt 5r lugyrt'.
Iyal} Vi satt har i kdket(Mikaets

jagsom
narjagvarnitton,
spela
trummor
loni.oi'iai,rgnt,tdste
rubrikpAdetnyatextmaterialet ochsasentsomforett parar

sedan uppt6cktejag att jag
kundeskrivate)der.Man kenner
en enormbefrielsen6r man
uppleverensAdanexpansionav
sin mojlighetoch formagaatt
kommunicera
med publiken,man
sitter dar med ett fdrsta
deutkast'jobbar med
genomforandet'och till sist

jag hadefAtt i min hand,javisst
d6 6r det vdl ingaproblemtenkte
jag. Det var baraatt kopplaihop
m us ik oc ht "* t , nr if r ngi. o*
hetst.D6 kom den forstariktiga
kicken,Mikael6r uppei <!ver
hundratexter nu.

gitarroch sdng, betr6ddesin
musikaliskabana -76 r"o-"n

Hundrq

iskareeeae
Nns
spela
bandet

ntycketp& s& kort ti.d,tsar [il:?:?:fl1i?"totj,1[,lil,,,,,

texter iir riitt

Dacke'Darefter
blevdetinhoppi
ettdiscogang.
FrAn-80och7 6r

hittar d,u materialet?

.
periodmed ett gengsom kallade
sigTtlck Bag' BasistenPaul
^
Janssons
bakgrundiir ddremot
lite mer htiljd i dunkel' d::I
_
tillstarhan' efterviss tvekande
.
rodnadatt det hela borjade
1e-d
(wow!!!)
nagon
FuturumsKnektar
geng-77' Paulhar mest testat
olikastilarsom reggae,afro'
brazilosv.och inte varit ute och.
spelatsa mycketmed undantag

upplevelser,
stemningar,saker
iag varitmed om, man kan saga
vi
uti j.g renrr min minnesbank.
nednier oss i den ganska
ovantigasitsen att vi oftast utgar
frdn
t"*trrt"riul. Musiken
"iltill textenvilketgor att
skrivs
l6tarnafar en storrebredsamt
att man er friarei sitt
man behoverinte
textskapande,
och sadant.
i;;'k;;;lr;;;ringar

brett material.Man kan se att
sagatydatiltfelletoch skraddarsy
en repertoarefter pubtik,lokat,
stundensk6nslaoch
fdrutsattningar.tsteiletf6r att
hallaeu partygrari nevarnasa
hAllerman i allihopa.
lvan - Likadantar det med
kommer
musiken,musikideerna
fr6n alla h6ll,fr6n moppeni 45
pa vagti' osto, Frdn
i:""::;:::,,":.'^!'.*
^.r" ,,^^

rlrusihend&?Jammarni

ffifJ;:t:;:',l1,l|.xil^iffi;J'j,:

euer?
och fiamd,en
omoinu huaud,stupa
utan skyd.dsnat skill
ftrsi)ka ossp&. den
om6jliga uppgiften oltt
beskrh:a er rnusih, hur
l&ter det d&?

lvan- B6deock, en del latarg<ir
vi tillsammansi replokaleneiler
ocks6 kan var och en komma
me-degnaid6er;riff ellerfiirdiga
latforsiag.Treveckorfore var
forstaturn6,v6ren-89, sA hade

rorkrara
rvan-Jas
brukar
detsa

;i:ili"|1||:'.,#e

her.Det ar som att morsan
kommerin och njutero...h.-.gn
...
viinderp6 sig och ger ddrifrin !!!
(gapflabb).
N6..' Men s6-hdrda'
rockmusiki 180 graderfr6n det
softastesofta med visparoch
till det allravdrsta
nyanseringar
Man kanju som
totalvreket.
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siJoetnar,cirkelnslutsmanar

rramriversperade
hanmed.ilygaMikaer-Errarenheter, fjliitt'jil;;'r'-Xl"llif
L6pparoch ddrefteren kortare

fr6nentidmedBrue
Grew.

?

lni]lr[*lii;:::l

".
dotdmelodii orden.skulledet

varasa att jag kor fast s6 bollar
genast Pallelite med id6n' han
kan spelavadfan som helst' och
Torsedanin mig pe ett nytt sper'

lite
reperto€ren'

skiror och skiabolas?
Mlkael- Vi har alclrigdirektjobbat
pa att seljaoss till bolagenmen
n6grahar kontaktatoss och lite
harvarit pa geng.vi
forhandtingar
bestamdeoss for att spelain
sjalvaoch en forstasingel
sl6pptesnu for ett tag sedan

och
drab-bats
av skrivarklAda
producerat21 texter.Jagtog en
iext om dan och skrevmiusi[i zr
dagarsa vi hadeailtsa28 egna
tAtlr i oagagetndr vi gav
- ossiveg.
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vissatillfallen,vissa moten5r
magiskaoch att fe upplevadetta

ar...jaoetiirattforena
sindrom
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levande'den drommenvill vi
gernafortsattamed'
Per-Ame
P€tto.son

Goteborgs
ROGl(
(t M
oppnaste
R
skivbutik.

T|SDAG 19. 30
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Varje dag
till 21.00
Varietisdagtom llll2 fOrvandlas
StenaDanica
till ett rockpalats.Fdr bara95:- flr du varmritt,
biliett och en massalevanderockmusik.
Billettt/r 70:-.S?iljs
endasti land.0ljetilliigg
tillkommer
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DETSKUTLE
VARABRA
OMDETVARUTA,IARKTI
"Varf6r ska det vara sAsvArqatt
handla miljovAnligt? Det dr
n5stan omdjligt art veta vilka
varor man ska viilja.
NAr jag handlar vill jag ha
klara besked!Talaom f6r mig
vad jag kan k6pa som inte
smutsar ner i naturen!"

I Konsumlyssnarvi pi vAra
kunder.Och vi jobbarhArtfor
att bli bettre,bAdefdr dem och
for naturen.
Nu miirker vi ut varor som Ar
mer skonsammafor milj6n. De
fAr en gr6n gran pi prisetiketten pA hyllkanten.Velide utmdrktavarorna!Det tlenar
bAdedu och naturr
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KONSUMVAST

JARI
lletlista uiYeU
Uimislegi dilnerigen
singel (EMl)

JARI(Levedahl)med snygg
gitarroch tva egna
halvakustisk
latar.En duett med Katarina
Wilczewskioch en instrumental
Ily pastisch.
Country/Rock-a-Bi
A-sidans:"Det bestavi vet" 6r en
poetisktvackerstamningsbild
om
yrvakenfor5lskelseoch sm6gnabb
i storstan.Med personligsang
med smA knorrar,som gor att
man lyssnartill lite extra,och en
harmoniskgitarrslingasom fastnar
latt i minnet.Baksidans"Vi miste
gi dit ner igen" dr val mest en kul
utflllnad,en bagatellsom man
snabbthar glomt,men som har
gladje.Pontus
igenkannandets
Olssonhar ocksAskruvatpA
maskinernasom utgorrestenav
"bandet".Specielltde snartiga,
dynamiskatrummornafortjanaratt
Vilglord
uppm5rksammas.
oroduktionoch en forforiskBackup vocalav KatalinaWilczewski,
nigstycke!
b6rgarfor radio-spel
HAkan Forshult.

FUttMEIAT
JAGKEIZ
I wanlyourbody/
KeP0
onrockin
(Full Metal Recordsslngel)

Densammanlagda
speltidenpa
den har singelnliggerpa strax
underfyra minuter.Det sageren
hel del om musiken- enkel,snabb
och roligrocki sammaandasom
Ramones.Det finns inte s6
mycketatt siiga om det hdr, mer
en att vid de rettatillfallena
funkarFull Metal Jacketzhelt
perfekt.Det ar bara att hoppasatt
de snartfer ett riktigt
skivkontrakt.
EdwardJanson.

,J.&
*

- - "t;\

Easy

* ..*"i!
'

iM'*.

"'l'- ,

"MagiG
Seed"
Blast Filst

Antligenharden kommitlSkivan
som alla pratatom sa lange!
Bandetsom dok uppfrin
ingens t ans
{ J onk oping.
Sm al a n d ,
Sverige),
och utanatt nagon
hunnittorstAhur.ar plotsligt
riktigtstora!Jagfick en forsmak
utavdettadelikata"pop-punk"bandd6 de gestadeVALVETi
februari.Da. som otta.slogdet
mig hur braett hobbyband
kan
vara utan att de riktigtforsterdet
sjdlva.
Ochkanskevar detjust d6, p6
VALVET
de speladeden beromda
g6ngd6 Paul Smith fren Blast
First forstagengenhordedetta
bandlive.Hanhademottagiten
demo-kassettutav det dA nyligen
splittradebandetutannamn,och
blivithelfrelst.
Alltsafick de
snabbtkommape ett namnoch
det blev"TV PopCrisis".Nu var
de inte helt n6jdamed namnet
ochtavladefram namnetEASY
med radioprogrammet
"Bommen"'shjdlp.Nu pratasdet
om att Sverigesstorstavara,
sedanVOLVOoch ABBA,ar
"Vi kanneross
producerad.
fortfarande
som ett embryo"har
EASY-Ss6ngareJohanHedlund
sagt.SammaJohansom utav
''MelodyMaker"blevutnamndtill
go-taletssexsymbol.
Embryoeller
ej. att de hAllerpa att vaxasig
storagar inteatt tvivlapa.
Kontraktetmed First Blast lovar
5lP nc h. lc t s c r i: d f r amem o t .
EASY-sslalvklara
och enkla
musiketsarsig fast och man vill
ha mer. "Castletrain" som var
debuts ingeln,lat os s bar aa n a
vad som kommaskulle.EASY-s
let -EASY"dr enkelliksomresten
av derasl6tar."Cloudchamber"
far mig att rysa. John& Yoko"
heteren lat som sagermig att
EASYharvuxitupp pe blandad
musikfoda.Dettafor att man
n6gonstans
kan ana "The
Smiths","TheClash","Thin
Lizzy"och aven"Sweet". Det
horsocksaatt "Cure"har
ins pir er at
Hedlunds
s ang.ia g
pa detta
hadestoraforvantningar
lillabandoc hde inf r iades
oc h . J a g
v ill ha m er .Kops k iv anr
Ammi Johansson
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BIGDEAL
AltematiYe
lakes&
Unreleased
lracks19781988
(Last Bua Records)

Foren tid sedangav LastBuzzut
en samlingsplatta
med
inspelningar
medgoteborgsband
frAnslutetav 70- och borjanav
80 talet.Nu hardel tv6 kommit
och harfinnstidigareoutgivna
letaroch andrainspelningar
frbn
aren1978-1988.Hojdarepd den
har plattanar forstAstv6 gamla
l6tarmed Ladernunnan
samttva
"previously
unreleased
tracks"
med Straitjacket
frAn1978. En
a n n a nr o l i gl a t 6 r "Pa u l 'sGo tN o
FunAnymore"med RaoulLuft,dar
gdteborgsprofiler
som Karkowski,
H a u s s w o l of fc h H il l e b r a nidn g i ck.
S o mn i m a r k e ra r mu si ke na v d e t
mer experimentella
och
alternativa
slaget,men det mesta
e r h e l to k e t .T y vb rrrn n e h 6 l l e r
s k i v a no c k s 6e n d e l m e re l l e r
l a ta r .m e n p ;
m i n d r em e n i n g s l osa
det helatagetAr dettaen horvard
LP.DenAr dessutomett bra bevis
pa att det ger att gorabra musik
m e ds m 6 me d e l .
Edward Janson

Magnus
Johansson
"lllagnus
Johansson"
EMI SvenskaAB

Eftersommarens
mysigasinglar
"Pappaar en flygkapten"
ddr
Anneliesoverp6 sidantv6 och
"Tillhr m m elen"
m ed "Hipph u r r a "
som B-sida,sA kundejagintetro
att MagnusJohansson
skulle
kunnalevaupptill dessalevande
singlar.H;ir
och sommarkiicka
sitterjag nu 6nd6med min penna
viil viissadoch p6 vdg att skriva
om. aven
storasuoerlativer
denna,hansjust sliipptadebutLP.Magnushar med "Magnus
" 6stadkommit
Johansson
s6dandiirmusikav modellovanlig
som du inte kan latabli att
stannaupp och lyssnap6.
Letarnaiir enkla,men likafullt
kannsdom veldigtspeciella.
Jag
kan inte lata bli att angageramig i
Magnusegenlillaverklighet.
Jag
lyckasddremotinte hitta nagon
rod trad i dessa hans
levnadsdden
och inte hellerfinns
det nAgonmojlighetatt kluraut
vad det egentligenar han vill ha
sagt.Det arju det som er
tjusningenmed poesin,var det
n6gonsom sa. Hanstexterar det
man i fdrsta handreagerarover,
men hansmusikdr inte hellerav
daligamett. Det merkerman niir
gangeratt
man lyssnats€rm€rnga
man dntligenhor musikenoch
upptackeratt det fortfarande
haller.Magnusverkarvaraen
sjdlvsikerkille med mycket
humoroch precisp6 gransentill
komplettgalen.Hantyckersj6lv
att han ar en s6'n diir person
som dr icke-tokigfor att han
cyklarhellreen kor bil, men kor
iindAmer bil an vad hancyklar.
Dettakan han tyckafdr att det ar
sant. Det vet han for det ar
dodsenkelt.
Efterssomhanstextermest
handlarom galnapersoneroch
sakers5 far vi viil formodaatt
hansunderbara
tokighetkommer
sig utavett obegrensatintresse
for det galnaoch inte for att han
ar det sjalv.
Att Martincyklaroch iir galenoch
att Jockeoratarsom en
riksdagsmanoch att Leffehar en
gitarrsom han f6tt av sin broroch
att Magnusdr p6 vag t
svensktoppen
ar ingetjagtvivlar
pd efter dennafantastiskadebut.
Ammi Johansson

DEAD
BYDAWI.I
Rock'n
roll
(Reaone

To Release Records)

frendet
Spdnnande
debutsingel
relativtnybildade
Dead By Dawn,
Goteborgsbandet
som pA Rock'nroll Sexmachine
anvdnder
sig av lackrakoreroch
om ett negotovanligtkomp. Rock
pe nytt sett, klichefylltmen bra
och vdl$ort.Germersmak,men
frlgan dr val om man ska ta
texternaoA allvar?
,ane Romgafd

0Mr{rIRo1{
lllaslerueace
(CBR R4ords LP)

Krixhjaltershar inte bara bytt
namn- de har ocksAborjatspela
mer avanceradmusik.Eftertre
(en i varjeformatvinylutgavor
maxi,mini-LP
samt LP)med enkel
och ganskaointressant
trash
kommerde nu med en mycket
komplexoch egentechno-trash
som ingenriktigtventatsig. Her
finnsinstrument
som saxofoner
och dragspeloch stilar som funk
och t.o.m.tango,men det heladr
glort pe ett snyggtoch spannande
satt. Bandetsspelnigi Hultsfred
glordeingenmiinniskaglad,men
nu har vi ett bevisoe att Omnitron
sannerligeninte har stagnerat.
Jagtrortill och med att de snart
leverupp till epitetet "sveriges
basta trashband",i vilketfall som
helstsverigesmest nyskapande
trashband.
Som ni forstArhar
Omnitrong[orten kanonplatta,
somjag inte kan goraannatiin
att rekommendera.
Edward Jansson.
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