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recens|0nerl 7 Woodrock
Gbteborgiir ju som alla vet en mycket populir evenemangsstad.Varje sommar genomf6rs ett antal festivaler,konserteroch spektakel.I iir las till detta utbud iven fotbolls-EM
som hypades upp enormt bide av restaurangniringen och sponsorer.
Eftersomfotbollen skulle dra sA mycket folk till stan fanns det de inom rock'n'rollbranschensom tyckte att vi 6ven skulle gOranigra extra rockevenemang.Dessaskulle
blakonkurreramed Genesis,Himlabacken,Hedenfestivalen,U2etcompublikunderlaget
i Goteborgsregionen.Nya for dret var woodrock som genomforde sin gigantiska
Slottsskogsfestivaloch miiste ha riiknat med l00.00Gtalsbesokareunder de dagar den
pi$ck. Enannannykomling,somjagtror inte ndgonvissteom,var ett Hogsboarrangemang
med Bay City Rollers.Det gemensammafdr dessatvii galor var att de var nykomlingar
pA marknaden samt att de dammade av gamla ointressanta (trots att Kinks var bra)
artister i forhoppningenatt de skulle locka folk som tindi bara gick och driillde pi stan
i vlntan pAnista match.Vad jag hort kom nigra 1000-talbesokaretill Woodrock och ett
SGtalpers till Hogsbo!Snackaom floppar!

ARRGmogosinet
Kungsgotron
7A
4l I 19 Giiteborg
bl 03r-rr 9448
fox031-l| 9644
Ansvorigutgivore
LeifStrondh
Redoktion
RodConsby
Jessico
Eriksson
EdwordJonsson
StoffonLindohl
LeifStrondh
MorieWefring
Grofiskform
RodConsby
Foto
EdwordJonsson
StoffonLindohl
MorieWefring
NinoErbeus
Louise
Storm
Per-ArnePettersson

l@ mqgdrcl

Det maninte fdrstitt var tydligen att utbudet,totalt sett i Gtiteborg,var enormt denna
sommar. Tidigare ir har vi haft ett fatal konserter med de stdrsta artisterna hir och till
dessahar det kommit fullt med folk. Jagtror detta frimst berott pA att det endastvar en
eller tvi jdttearrangemangdessa somrar och att det pi si sett blev niigot av folkfest
under dessabegivenheter.En annanorsak till publiktillstromningen tidigare dr tror jag
var att man di jobbade mer rikstickande och utanf6r sveriges grlinser med att ragga
publik.
Jag hor till en av dem som sympatiserademed Slottskogenid6en,6ven om jag inte
sympatiserademed att fiirvandla parken till ett hamnomrdde.Jaggillade id6n dirfor att
enviss del avoverskottet skullegdtill slildammsbyggeoch till Slottsskogensforvaltning.
Men ska man starta ett nytt festivalkonceptmiiste man byggadet kring artisten. Inte
som i woodrocks fall bygga upp ett arrangemangoch ddrefter fdrsdka raggaartister.
Detta medfiir ju att man sitter i hinderna pi artisternas agenter som dd kan diktera
villkoren.
Har det di endastf6ljt negativasvallvigor pi denna festivalflod?Nej, det anser inte
jag. Jag tycker mig mirka att publiken i Giiteborg ordentligt trottnat pi de stora
intemationella akterna for att istillet rikta sina blickar mot det lokala musiklivet - back
to the roots. och det ir verkligen pa tiden eftersom Giiteborgs musikliv rymmer si
mycket bra musik.

Hiisten - back to the roots
Pa MAGASINEThar vi genomlevtden sviraste perioden under vir tillvaro eftersom
ligkonjunkturen drabbat Sverigeoch foljdaktligen iiven vir verksamhet.
MAGASINEThar drabbats hert bl a ddrfor att vi tagit entr6 och pi si sitt inte fitt in
strogiister som bara vill komma in och ta en til. Fiir dem kostar ju olen bide entr6 och
dlpriset. Dirfiir var det ett miiste for oss att under sommarenha gratis entrrl. Nu vart ju
detta succ6,si faktum ir att vi kommer att ha ett visst antal gratisdagariven i h6st. Vi
ska inte slippa de stdrre akternapd vi,ra klubbar, men troligen orkar vi inte med att ha
lika miinga som tidigare eftersom det oftast iir d6lig ekonomi i de stdrsta konserterna.
JagtrormigkunnafiirutspAenhostmedmingalokalaakterochtror migocksikunna
forutspii en bred publiktillstromning. Det har klart visat sig att nfikenheten pi oklinda
band iikar om man slipper projsa alltfiir mycket i dilrren @et iir kliniskt bevisat). Si pA
si siitt har det lindi kommit nigotgoU.ut ur all festivalfloppardennasommar.Vi fir viil
se, om vir satsningir riktig, under hbsten.
Hursomhelstkommer VALVETatt fortstitta sin framgAngsrikalinje med lokala band
varvat med lite storre begivenhetereftersomVALVETsverksamhet faktiskt gAtt riktigt
bra under viren. Sommarenhar ju som bekantVALVETstingt, men hiill iiron och iigon
oppna, snart dppnar VALVETigen ftir siisongen.
Tills vi h6rs eller ses!
Leif Strandh
3

Konndqonp6 fulholhorhiivdqqtt vara hur dilig som helst, bara det inte ir
rockmusiken
ia* rrumwru biiilreorn covers.
Jagifrigasdtter om de sjiilvutniimnda
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med musiker och resten av publiken),
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etablerade- niistan uteslutandeeget material. Men niir de slog igenomvar coveri Hammusikenviktig. Live-inspelningarna
burg,straxinnande slogigenom,visaratt
de bara i undantagspeladeegnalitar. Pi
de f6rsta riktiga LP-skivornavar nbstan
hiilften covers. Aven Rolling Stones och
flera av de allra storsta visar ett liknande
mdnster.
Det gArknappastatt skriva bra musik,
om man inte f6rst l6rt sig att uttrycka sig
musikaliskt.Att stiilla sig pi en scenoch
fdrs6ka vara kreativ riicker inte. Blista
skolan fiir unga rockband i dag iir siikert
att, precis som Beatlesoch Stonesm fl,
liira sig spelacovers- gdrnamed en ambiSmakdomare '
tion att gora dem bettre an originalen.
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Presentreklam
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och hans syn pe sig sjilv som Guds stiillfbretridare pi jorden, eller itminstone i
Giiteborg.
NAgra dagar senare miitte jag Ater
cover-ftiraktet i arrg-magasinetnr 2. Det
tog sitt riaste uttryck i "Tant Ullas" komRin ge lle rfaxafor prisuppgift
mentar"det 6r ingetdj-acoverbandialla
1 . 41301CoTEBORC
fall...",det positivai en fdr 6wigt nedskriHeurlins
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ven skiva. Med andra ord kan musiken
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Jag har liinge retat mig pA fiiraktet f6r
covers som iir si utbrett i tidningsspalterna,och somokritislit anammasavminga
av unga rockband.Det som till slut fick
migatt skriva av mig ilskanvardels en GPrecension av Katrina and the Waves i
Slottsskogeni juni, och delsrecensionerna
av nya band och skivor i forra numret av
arrg-magasinet.
Katrina and the Waveskorde en 6verraskandebra blandning av egnalitar och
klassiker.Speciellttyckte jagdet var roligt
att "MonyMony"(enavminafavoriterndr
jagvar DJfor 20iir sedan)gick hem si bra.
Densatt som gjutenoch publikreaktionen
var fantastisk.
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Det iir bara att hoppas att de som utger sig for att vara rockintresserade verkligen visar det och kommer till Valvet och kollar in nya,
sphnnande band. Visst finns det massor av bra band, bide ioch utanfor G0teborg, och det lir piValvet de visar upp sig innan de slir
igenom. An si llinge iir inte sA mycket av h6sten bokad, men hAll ogonen oppna si kommer ni att hitta minga kdcka orkestrar.
Niir ni liser detta, sA iir redan konserten med det gamla hederliga schweiziska thrashbandet Coroner avklarad, men mycket mer
foljer. Ta chansen och gA och kolla dven ndr okiinda band spelar, sA kommer ni siikert att hitta nAgot bra.
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Vinnandeja, det hr tdnkt att bli en tdvlingav det hela.Om allt 96r som vi tlnkt sAkommerdet att drdsa in demokassettertill Marie
pAkontoret,som har storstaansvaretfor RockTian.Dessakommeratt spelasupp pAdemokviillarnavarav nAgonutsestill vinnare.
Det hela kommersAsmAningomatt mynnaut i live framtrddandenav bandensamt en slutgiltigvinnaresom kommeratt fAett fint
pris.
Blandhbstenandrabegivenheterborvdlniigrandmnast.ex.Galliano25/9,ChicagoExpress26/9,BlueforTwo 2-3/l0samtRonnie
Jordanl6/10. Fortsiitterh6sten och vintern pA sammasdtt som vAren/sommarenhar gjort kan vi se fram emot en levandeoch
sprudlanderockvinterpA MAGASINET.
So folks,join up. We're gonnameetdown at the club, full steamahead.
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A lltsedan starte n av ARRG 1987 har en av de st o r a t a n k a r n a m e d v i r
organisationsapparat varit bppenheten och mbjligheten fiir i princip vem som helst att
komma med och hjSlpa till i arbetet for ett bhttre musikliv i Goteborg. Denna oppenhet
tycker jag 6ven ska vara kdnnetecknande for de "underforeningar" vi idag driver och
i framtiden kan thnkas driva. Denna iippenhet innebir inte nodviindigtvis att vem som
helst ska fA veta vadsomhelst, ndrsomhelst. Vi driver idag en sA pass omfattande
verksamhet att viss information kan komma konkurrenter till del och pA si sAtt skada
oss i vArt arbete. Diirfor innebiir oppenheten en mdjlighet for den enskilde att ta del av
vAr verksamhet, men absolut ingen riittighet till all information.
Vidare tycker jag att de som arbetar med verksamheten ska ha medbestdmmande,
om de sjiilva vill.

Ideell contra ekonomisk fiirening
For en ideell siviil som f6r en ekonomisk fbrening dr det gemensamma milet ett
idealistiskt, dvs verksamheten ska inte vara vinstdrivande for enskilda mdnniskors
fickor. En perfek:t verksamhet ska gA +/- noll, men uppkommer en vinst ska den gA
tillbaks i verksamheten direkt eller indirekt. Det iir en av de stora ramar vi jobbar inom
iciag.
Du som kan inlemma dig inom denna ram dr vllkommen att vara med i allt frAn att
jobba aktivt pA vAra kontinuerliga arrangemang till mer ldngsiktiga aktiviteter. De
kontinuerliga arrangemangen har vi pA VALVET och pA MAGASINET.Aven hiir giiller
vissa ramar beroende pA vilket omrAde du vill vara med i. Vill du t ex servera ol och mat
si 5r det en forutslittning att du iir nigorlunda serviceminded och kan seryera (det iir
inte sAsvirt), vill du jobba i kassa eller som scenvakt kriivs kvalifikationer som att viga
siiga ifrin till ej behoriga minniskor etc.

Rockmagasinet Ek. Fiir
Till det kontinuerligamen iindi lite mer lAngsiktigah6r bokning av band och
uppf0ljningavresultatbAdevaddet giillergigenoch Iorsiljning.Forattkunnavaramed
och piverka och jobba hiir iir det en forutsiittningatt du har kunskapom verksamhe.
ten. Kunskapkanskedu redanhar - frAnliknandeverksamhet- annarskan du kanske
fi dengenomatt borjafrin grundeni vir organisation.Hir dr det inte sjdlvklartatt vem
som helst kan vara med att pAverka,men det viktiga 6r kanskelind;i vetskapenatt det
finnsen viig,,ivenom mandr nybiirjare.Nu till hbstenstartarvi en bokningsgruppsom
har till uppgilt att bAdekortsiktigtoch lAngsiktigtta hand om bokningenpA MAGASINEToch VALVET.

o

Vi kommeriivenatt initieraen personalgruppsom skaha till uppgiftatt arbetamed
MAGASINETs
och VALVETsutformningoch utveckling.Bida dessagrupperkommer
att ha vissaekonomiskaramar att verka inom. Dessaramar bestiimsav styrelsenf6r
VALVEToch MAGASINET
som har juridiskt ansvarfor verksamheten.Finnsdet behov
av fler grupperkan man mycketvhl tdnkasig att bilda ytterligaresidana, sAlinge de
fyller en funktion.
Det gemensammafor dessagrupper 6r att det har en ledaresom representerar
gruppeni en ledningsgruppfor MAGASINET
och VALVET.Dessagruppledarekandven
bli medlemmar i foreningenoch pi sA siitt viiljas in i styrelsen.Rockmagasinet
EkonomiskForeningdriver idag MAGASINET
och VALVETsverksamhetoch det iir
alltsAdennastyrelsesom beslutarom de ekonomiskapremissernafor verksamheten
pi MAGASINEToch VALVET.

ARRGs iivriga verksamhet
Vill du vara med i annatarbete,som inte har med att ordna speltillfiillenatt gora,
finns mojlighettill detta.SAllingedet rimmar med mAlslittningenkan det mycketviil
vara sAatt om du har en id€ du vill genomforakan detta bli en av de mAngaprojekt vi
idagjobbar med.Minga av de lingsiktigaprojektensom idag iir igAng(replokalshus,
kommunaltst6d av lokalaband etc) krliver kontinuerligtoavlonatengagemang
och
detta kan kanskeverka som en hdmskopA den enskildesengagemang.
Men kanske
finnsfaktisktmojligheteratt losadvendetta-viaberedskapsjobb
ellerpraktikplatsetc.
Denstora gemensammaforutsbttningenfor allt organiseratengagemang
br kommunikation.Kan man formuleravad man vill sA iir det mycket lettare att starta en
konstruktiv dialog.Via dialogenkan man resonerasig fram till losningareller om
verksamhetentill och med ska anpassasefter nya omstiindigheter.Ett teckenpA om
foreningeniir tillrickligt oppeneller ej ?irinte alltid om just du fiitt igenomdina ideer
- det finns minga viljor inom foreningen.Det st6rstatecknetpi oppenhetar att man
faktisktkan framforasina isikter och bli respekteradfor dem.
KanskelAterdet som om manmiste ha en genomthnktid6 innanmankanengagera
sig i ARRG.Dettadr inte sant.Men faktisktiir det ju mycketldttareom man sjiilv thnkt
igenomvarfor manvill engagerasig innan.Vill man inte engagerasig men iindAstodja
riickerdet ju medatt betalaiirsavgiften?
Hursom helst.Vill du varamedellervetamer?
Kontaktaoss pA kontoret eller de arrangemangsansvariga
pA VALVEToch MAGASINET.
Hoppasatt dennakorta artikel visat pA de nrdjlighetersom finns for dig som dr
intresserad.Omjagbararort till begreppensAhoppasjagdu ringertill mig pAkontoret
eller talar med nAgonannanav oss fortroendevalda.
Leif Strandh

Forts.frAnsid. 4
Denna olikhet 96r att kritiker borde
akta sig noga fiir att agera smakdomare.
Det leder alltfilr liitt till forakt - bide for
publik och f6r de musiker som i f6rsta
hand ser sitt musicerandesom en kommunikationmed publiken.

Publikkontalrt
De musiker som mest iignar sig it
kommunikation med kritiker brukar ha
svirt att fA en stdrre publik att betala fiir
att lyssna pA musik som inte ger dem
nigot. Arrangorer vill av naturliga skiil
inte giirna boka band som inte drar publik. Fbr att fi spelningaroch kunna utvecklassom mu'sikermiste rockbanden
vara kommersiellt attraktiva - bl a genom
att spela bra covers. Nlir bandet har kontakt medsin publik dr det liitt att ta in mer
och mer av eget material,som si smAningom bli en del av det som publiken
tyckerom fdr att man kinner igendet.
Omrockbandenbaraspeladef6r kritiker skulle publiken bli si liten att det
skulle kriivas statligt kulturstod for att
konserveraen konstformsomsaknareget
liv. Att anvdnda en kvalitetsmAttstock,
som sdgeratt det publikentycker om iir
dAligt medan det som kritikerna tycker
om ir bra, leder in i den iterviindsgriind
ddr mycket av jazzen och den "seriosa"
musikenhar fastnat.

miste man fiirst l6ra sig gA innan man
biirjar att springa. Med det menar jag att
det 6r inget fel i att spelacovers,bara man
inte stannar i sin utveckling.Att spela
covers kanvara ett bra sitt att llira sig hur
man bygger upp en lit rent musikaliskt
och harmoniskt, for att senare gora eget
material.Niir det giiller vir bediimning av
band som spelarpi MAGASINET
och VALVETsAiir det klart att det egnaskapandet
gir fdre, men (och detta lir ett stort men)
precissom du siger, fir det inte lata hur
illa som helst bara fiir att det iir eget
material.
cover.
Detiir stor skillnadpdrcoveroch
Om jag gir ut pi krogenvill jag inte hora
ett gang som spelar tre timmar stones,

Beatles,Creedenceeller n6got liknande
pi ett slitt som stir originalet lika, for att
niista kviill h6ra ett annat band spela exakt sammalAtar pi exalctsammasdtt och
har exakt samma "sound".Diremot om
bandet har arrangerat lAtarna sA att det
uppstir en friischiir, di iir det njutbart att
iiven h6ra covers i tre timmar. Visst har
du riitt i att det finns ett viirde i det igenkiinnande och att man fAr bra respons
direkt nlir publiken klnner igen lAtvalet
och kan sjunga med i refrlingerna. Ddrmed inte sagt att alla band miiste lAta
likadant. Som sagt, vi ser inte ner pi
"covergdngen",men vi siitter det egna
skapandeti fiirsta rummet.
Rod Cansby,RedahtorARRG-magas
inet

Bideoch
I stiillet for en fruktlos antingen-ellerdebattvill jagseen attitydforiindring bland
kritiker,musikeroch publik,diir manupp
muntradeb<idebra coverlAtarocftnjutbara
egna alster. Lit oss ge coverlitarna den
status de fortjiinar och beddmaegnaalster inte bara efter nyhetsvlrde utan mer
utifrin musikaliskkvalitet.
Om rock-kritikerna,mer dn att sprida
sina personligaviirderingar,sig som sin
uppgift att analyseramusikernasfiirmiga
att nioch pAverkasinpublik,skulleklimatet for att utveckla en likta originalitet,
baserad pa ett gediget musikaliskt kunnande.bli bra mvcket biittre.
Maths Lundsbye

pAs.q,nnMA
vAcuixco
Jag tror att ett missfbrstind ligger till
grund hiir. Vi iir inte emot covers, men vi
f6rordardet egnaskapandet.Naturligtvis
I
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Hur hiingerdetta ihop?Jo,tidigaresiinderadio.FMpA 103,1Mz.
Bakom radio-FM stod folkrorelserna i Goteborgsomriidet.N,iir
pengarnatog slut for sponsorernasAvar mantvungenatt stlinga
stationenoch siga upp personalen.Dettavaringetsompersonalen kundeta stillasittande.Man letadeefter olika l6sningaroch

Skillnad fiirr och nu
MiirkermannAgonskillnadpi stationennu och ftirr, frigade
vi Lisbeth?Lisbethsvarar- "BAdeja och nej.Denstorstaskillnaden lir att vi nu shndernyheter.Lyssnarnaska inte behovata in
en annan kanal for att fi veta vad som hdnder i viirlden. Annars
sdndervi sammamix av musik,och har sammaprofil som forut,
dvs vi riktar oss i forsta hand till 15-35iringen som lyssnarpA
arbetetoch i bilen".

Reklamfinansiering
Ambitionerna pi nystartade Z-radio iir hoga. Man vill pii ett
biittre siitt iin i dag bevaka det lokala musiklivet och ha en mer
lokal framtoning iin idag. Utokad siindningstid och att finansiera
sig med reklamintiikter iir ett annat mAl. Intressenter som vill
kbpa tid finns redan, men man vill viinta med reklam tills man dr
helt klar med sin framtoning.
Vet du nAgonting som hiinder i Gbteborgs musikvimmel, som
du tror att fler vill veta. Du kanske spelar med i nigon grupp, och
ni har gjort en skit schysst demo som bara miste spelas i radio.
I sAdana fall, kontakta Manne pi Z-radio, tel. 031-1408 90.

Rod Cansby
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Deglider runt pi backstageomridenoch talar med artistersom
ler och tycker allt iir kul. Jaghar alltid irriterat mig pi journalisternas privilegium. Skaman skriva om en festival ska man vara
med publiken,det iir d6r det verkligenhiinder niigot och det dr
publikensom ldserom festivalerna.Ellerskriverjournalisterna
forvarandra?Bort medbackstageomrAden
fbr en massavipfolk,
ut med dem i publiken.
Ja..men..det kanmanvhlinteg6ra?Detfinnsenviktiguppgift
for vip omr6rden,skivbolag kan trliffas, artister kan gora intervjuer osv. Ja,okey di, dA behovs viil de iallafall.
Nu v et jag int e h u r mi n g a a v e r s o m v ar pA
HultsfredsfestivalensbackstageomrAdefredag kvdll den 7 augusti?Vi som var diir, vi som minns nigot fick se ett intressant
skidespel.Efterett par timmarskopidstgratissupande
i de olika
skivbolagensviilfyllda t6lt fyllnade massanav folk till. Rena
kalabaliken, jag sig inte si mycket av det dock. Jag minns
diremot niir polisen kom och festivalenspraktiskagrupp inhiignadeomriidet.'Si kan det 96...
Tillbaka till inledningen,ibland undrar jag om folk som
bes6ker en festival har nigon aning om hur mycket jobb det
liggerbakom.Defestivalerjagharvarit ochjobbatpAhar i minsta
fallet haft ett par mAnaders fiirberedelser upp till ett irligt
arbete.Enmiingdmiinniskoriirinblandade.Sedaniir det alltiden
massasakersommiste fixasplatsoch undertidspress,iindi.
Var

t0

fAr man tag pA soya mjolk i Dalarna?Vem har 110 volts
transformatorer?Vi behdvertvA om en halvtimme!Allting gAr
dock att l6sa.Detlir det som giir den hiir branschensAintressant.

Mejerirock 30 maj
Den f6rsta festival jag jobbade pA denna sommaren var
mejerirocki Lund. Huvudartistervar D.A.D.,The Poguesoch
festivalfavoriterna Sator.Det var forsta iret som niigot genomfdrdes i Stadsparkeni anslutningtill Mejeriet i denna skalan.
Festivalenkan varmt rekommenderas,det iir lin sA l6nge ett
endagsevenemang.

Roskilde 26-28juni
Var diir medSatorsom speladesist pAldrdagskvlillen.
Vi fick
njuta rockstjdrnornas frukter eftersom de spelade pA stora
scenen.Efter det att de lokala stjbrnorna (D.A.D.)behagat fOrsenakvlillen krigadevi med den engelskestagemanagernfdr att
bandetskullefAspelahelasitt set.Medlemmarur Toten Hosen
var med och f6rh6jde stlmningen pi slutet till den engelska
ljudfirmansfasa.Devar ndra att bryta striimmenoch under en
kort stund stbngdede av PA-anliiggningen.

Dalarock 3-4juli
RingoStarr,pust.Han har enligttrummroadien(en sin som
siitter upp och packar ner trummor dagarna i iinda) samma
cymbaler som han hade pA Beatlestiden.Ja, de bllinkte inte
mycket.FaithNo Morefick inte medsigall sin backline(gitarrer,
keyboardsm.m.) frin Spanien,diir de skullespelatf6rband till
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Guns-nRoses,och fick gora en annanlitlista iin de skulle haft.
Trevligakillar med forodandedrag.Mest drag???SatorforstAs,
men det var iu deras hemmaolan.

Arvikafestivalen 24-25juli
ForstaAret,tvAdagar.En lovandesatsningmeden ungskara
festivalarrangtjrer.Kommer helt sakert att bli niigonting.En
ljudtekninkerlyckadesmedkonststycketatt briinna22st 2 tums
horn a- 3.500,-/styck.
En "lycklig" PAJirma skulle man kunna
sliga...Stonefunkersgiordeen lysandespelning.Det finns bara
en Emrik.

Hultsfred 7-8 augusti
SlutsAlt, det Ar en term man inte forknippar med en festival.
I Ar var det dock andra Aret i rad som festivalen sAlde niistan alla
biljetter i forviig. Anledningen till detta hr att festival omrAdet
grdnsar till en sjo och inte kan byggas ut, samt att man inte har
sanitira faciliteter till mer publik. Festivalen hade 6tta scener,
tvA av dem var nya for i ir. Nytt for i ir var liven cirkust,iiltet pA
scen tvA.
Detta var mitt femte 6r som s.k. stage manager pi stora
scenen. Jag ser inte mycket av sjiilva festivalen, mestadels dr jag
vid den scen jag arbetar, Hawaiiscenen. Den kallas si d,iirfor att

fyra ansvariga till vid Hawaiiscenen och vi koordinerar virt
arbete under hela dagen s6 att det flyter. Bland annat ska 120
frivilliga vakter/scenarbetare/humpare tagas om hand under de
tvA festivaldagarna.
Att jobba med den stora scenen att det mesta ir rdtt
forutshgbart, man har de etablerade banden. De smA scenerna
har oftast mer intressanta grejor pA g6ng. Fast det iir klart, Niir
det stAr 15.000skrikande mdnniskor framfor scenen kiinns det
kul. I ir var det dock inte riktigt sAdant drag framfor scenen. Fdr
de invigda kan jag ndmna att vi hade Europas dA enda PM 4000
som F.O.H.bord vid denna scen.
Om inte folk i vip omridet stdller till det for oss, gor artisterna
det. Arets stora problem var Gary Moore som krdvde att alla de
andra scenerna skulle vara tysta. Efter en del diskussioner fick vi
boja oss eftersom deras instlillning var att, om det inte blev tyst
si spelade GaryMoore inte. SAkan det gi. De ovrigascenernafick
stoppas med en mdngd praktiska problem som foljd. Till och
med ett talt der de sAlde Hard Core skivor fick stinqa av sin
stereo!
Biista draget hade Levellers och Sator, inte helt oviintat.
Fotbollsmatchen mellan de artister som flog med festivalens
specialchartrade plan och festivalfunktiondrerna avslutade
festivalarbetet pA sondagen.
Staffln Lindahl

den ligger vid stranden till sjon. Frin det att man somndrucken
vandrar upp pA scenen pA morgonen, tills det att sista orkestern
har packat sina grejor, miste man vara dhr. Det sker saker hela
tiden, turn6ledare som vill titta pi scenen, folk som behover
plAster, genomgAngar av bands onskemil. Utover mig finns det
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I oldober
6kerenw C*ileborgs
nyostolthehr,
fillAh. byar i ruinerna.Det lir lite grandsammastimning som i Mad Max
ORO,
Deft fdr olf rcoresenlero
Sv#oeniir llordenRockor
rulhr filmerna, fast pi skiva. Det handlar mycket om schamanism.I
-no.koriir ottdikonordiskoframtidenkommer musikerfungerasom "heligamiin". Nir de
vidore.
Tonken
hbr Norden
bond
skofr visouoosioinflirrublikidehmnordisko
ltindemo.iker runt och spelar i byarna blir det liksom rituellt, mycket
lvdrosvorda Srerige;httUOnSmnr
tur,ochnugorkoylen hokus pokus. Nir vi spelar live kommer detta att framstlillas
visuellt genom att vi biir en sorts "framtidsrustningar",m.m.
vidore
flt Fintond.
I Abo kommer man
att testa det nya projektEt "RAGAMEDON2048''
som iven ir namnet pi
nya CD'n (slipps i oktober). Det 6r ett genomgiiende tema som handlar
om vir framtid.
H e n r ik W allgr en frontman i ORO- fiirklarar foljande:Jagtror det
iir om6jligt att uppriitthAlla det hiir sdttet att
l e va . Det har f unk a t
halvknackigti 100Ar,jag
tror inte det funkar i 100
till. Ar 2048har alltingrasatihop.Folkkommeratt
levasom typ jiigarei smA

Budskapetuppfattasoch tagesemot,det hckligairatt allatycker
"-Jaa, det 5r skitbra
men...". Att fdrbndra
sidana hbr saker iir
grymt svart. Det handlar om konsumtion.
K6per man alternativt
odlat kaffeiir det jdtte
bra, men det dr mer
komplicerat lin sii.
Industrisamhiillet iir
viildigt svirt att ri pi.
Det iir detta skivans I I
spiir handlarom. SpAr
forresten,frin borjan
till slut iir det hela tiden ljud, aldrig tyst.
Allting hdnger ihop,
i nga stopp m ellan
litarna.
Rod Cansby

Dessulom
LyleMoys(frdnPotMethenyGroup)
TribolTech
ScottHendersson
SosFenger
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till 6 nov.
MoceoPorkerFromflyttod
Christion
Vuust'sNordicQuortet
presenieron
Motor Corried Groove
Nefertiti/Eorlond

HonsUlrikQuoretet

Bohuslon
BigBondwithJukkoLinkolo
DenFule
Mosquolero
with Friends
GuitorsUnlimited
HermetoPosquol
EddieHorris

HowkOn Flight

Jozzklubben Nefertiti
Hviifeldhplqtsen 6
4l I 20 Gdteborg
Progromin[ormoiion:
tel:031'13 25 53

Fred'Lcirdogor
2 1.00-02.00
Ovrigodogor I 9.30-01.00
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"Sjiilvkontrollteknik".Detiir en metod som
innehiller flera moment. Ftirutom avslappningocksi distraktionsmoment.Med
detta menasatt helt enkeltatt man leder
sin uppmdrksamhetnigon annanstans.
Det kan lita enkelt, men krdver en del
trbningoch ledning.

MELLANORA
Hemmren
5t.dct
Stitbygeln
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Bra fungerande skydd
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Kondu upplevo
dentohlotyslnoden?5%av de drabbadef6rsiimrassusetmed
F6rsrik
ottnigongdng,
konske
innon
du iren. Deallraflestatyckeristiilletatt man
somnor,
ottliqqoochlvssno
ootvstno- "vdnjer sig" vid ljudet. Klart lir dock att
den.Omdu-dndahA'rfiksdmi'nftan suset blir vdrre om man fortsdtter att
huwdet
exempelvis
kniippninqor,
htiqo utsettasig for hogt ljud (buller).
ellerdiffusoioner,"vottenfill',e6r
brusllud
wolikotyper
isdfollhordu
med Att leva med tinnitus
Har du besvir av tinnitus ska du i
slorstikedret
Foslsuskonmon
tironsus.
fdrsta
handviinda dig till oronlikare.Vid
inlekolloolhdetsomniknorGs
upphrir
behov kan liikarenremitteradig till hornyss,denmedicinsko
hteckninoen
iir
centraleller audiologiskavdelningfor vi(fr6n
=
tinnitus
lotin
linnere
ringo/kingol
' dare information,utredningoch behand-ah
mongo
ftiredror
ottonvtinido
den] ling.Eftersomtinnitus barakan upplevas
Tinnitus drabbar alla, beroende pi att
iironsus faktiskt 5r ett normalt fenomen.
Besvlrande oronsus diiremot 6r vanlig a st
hos
m dn n i s k o r
med
hiirselnedsiittningar.Vanligt iir ocksAatt
6ronsuset ir till mer obehag 6n sjiilva
hiirselnedsiittningen.
Buller iir den stora
bovennhr det gdllerorsakentill oronsus.
Nu finns det de som tycker att musik pi
hog nivA inte lir att betraktasom buller.
Okej det kan jag k6pa, men det iir lindA
farligtfor din hdrsel.Brukardet t.ex.susa
ellerpipa i dronen efter det att du repat?
Det iir forsta varningstecknet pi att din
hiirsel hAller pi att bli sdmre. I mycket
siillsynta fali kan dock dronsus bero pi
niigonbakomliggandeallvarligsjukdom.
Ett besvdrligt dronsus skall diirfdr alltid
betyda bes6k hos bronliikare.
Man rdknar med att 5% av Sveriges
vuxna befolkninghar stdndigt 6ronsus.
Det iir alltsi ett vanligt fenomen.Hos c:a

l!$ lngEiEt

av den som 6r drabbad fordrar alla miitningardin egenbedomning.En undersokningkangAtillsAattdu intervjuasom dina
besviir forutom att du fAr fdrs6ka att analyseraljudet med hjlilp av siirskildapparatur. Man kan di g6ra pAolika siitt. Ett iir
att presenteraolika ljud tills man finner
ett som man tycker iir likt det upplevda
suset. Ett annat dr att uppskatta suset
med hjiilp av olika skalor.
Hjlilp finns, du blir visserligenaldrig
av med din tinnitus men du kan liira dig
levamedden.Du kant.ex.fi en "masker",
det iir en apparatsomserut somenvanlig
horapparat.Apparatenavgerett ljud som
"drdnker"dronsuset,detta96r att du inte
upplever din tinnitus sA kraftigt. Minga
spinner sigomedvetetnlr manhar detta
stindiga ljud i oronen vilket leder till
s p i i n n i n g sverk. I sA dana f al l kan
avslappningstrlining hos sjukgymnast
vara en bra metod som gir ut pA generell
muskel avslappning och okat vhlbefinnande.
Man
kan
l i i ra
si g

Man miste sjiilv komma underfund
med vad som lindrar/fdrviirrar besvdren.
Det som iir bra fdr mig kanske iir helt
f6rkastligtoch har motsatt effektfiir dig.
Mycket vanligt iir att musik fdrvillar bort
suset.T2inkdock pA att inte ha for hogt.
Det 6r ju musikensom framkallattinnitus
i virt fall. Om du iir riidd om den horsel du
har kvar och inte vill ha fOrvlirradtinnitus,
sA finns det i dag ett mycket bra h6rselskydd. Det iir konstruerat si att det ddmpar samtliga frekvensermed lSdB, det
skaalltsiinte jiimfiirasmedandra"bullerskydd" typ bilsomdun o.dyl. som bara
diimparde hogafrekvenserna.Varjeslqydd
iir ocksi personligtutprovatatt passajust
sin anvd:ndaresiira. Man 96r en avgjutning av ditt 6ra och tillverkar efter denna
en form dl i r man 96r di tt skydd.
A vgj utni ngarna kan du go r a hos
horselfriimjandetoch kostarbarac:a 20,. Diirefter fAr du skicka avgjutningarnatill
en firma i Danmark som 96r de fiirdiga
skydden. Tyvlirr iir dessa riitt dyra, omkring l.00Glappenf6r man rdkna med,
inkl. moms och frakt. Ar din horsel vard
detta...???
Utan tvekan.Kan du tlinka dig
att vara utan din horsel?Svarar du JA pi
den frAgan,hur har du i si fall tiinkt dej att
kunnaavgdraomdu spelarrdtt ellerfalskt?
Vill du veta mer kan du vdndadig till:
r Hdrcentralen
. HorselskadadesRiksforbund
r Tinnitusfdreningeni Gdteborg
c/o H6rselrehab
Forsta L6nggatan30
4I3 27 GOTEBORG
Tel. 031-6028 04
Rod Cansby

Kdlla:Handikappinstitutetoch
HdrselskadesRiksforbund
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STIMochncbcirtill ftir dig!
Som upphovsman (kompositor,textforfattareoch bearbetare)har du
riitt till ekonomiskersiittning noiir din musik framfors offentligt,dvs spelas
i radio, TV pa konserter,danssthllen,i butiker osv.Aven vid inspelning
eller kopiering av dina verk, t ex pA grammofonskivaeller video,
har du riitt till ersiittning.
For mer informationkontaktainformationsavdelningen.

glncb
STIM
8ox27327.10254 Stockholm.tel 08 7838800

fdrCD'inspelningor.
produkion
stqrhrdishibulion
Vdstfront
Vi vill hjiilpa band som fitt problemmed sin skivutgivningpi grundav att pengartagit
Vi
slut, eller att inget skivbolagvill hjhlpadem med distributionoch marknadsforing.
jobbet
gdr det
mot den normaladistributionsavgiften.
Uppliiggningoch genomf6randeav turn6er,i Sverige,6r en annanbit som vi har
erfarenhet av. VAr forhoppning dr att kunna jobba tltt ihop med band fr6n
gemensamtutforma promotionmaterialfor distributiontill ovriga
vlistkustsregionen,
Sverige.
sprids
Viistkustenhar en starkrocktraditionsom bor uppmuntras.Demo-kassetter
nu
startar
lAda.
Diirfor
i
nAgon
hylla
eller
i stora hbgar pi kontor men fbrsvinner
Meningen
iir
att
Vdstfrontproduktionen
till en kvalomging.Vinnande
skall rbsta fram biista demo-kassett
Magasinet-publiken
pris.
Det
hela
finansierasmed h6stens
bidragskall sedankoras och fi ett spdnnande
Rocktian-entr6(tio spiinn) pA Magasinet.
och kom
ellerCD-inspelningar
SAdammaavoch sdtt rotationpiera demo-kassetter
Det
iir
brAttom!
vi
vidare!
sAdiskuterar
till mig pi ARRG-kontoret,
Marie Wefrinp
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Deflo
mnokonmonanbkqlhnv{f,dehor
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satsade man pi covers. Det var aldrig
meningen att R.B.B. skulle bli ndgot
w
F
|eum
ntislu
hestVodrcmtirny{liiro'ltdecoverband, nu hamnade man dir indi.
gro
kommit
fromir rusd
liusef
llurt
lic orond
lite
lte
orond
semrc Niviil, fiir att goradet bista av situationen
kommit
kommil
from
rom
m semrc
bytte manundan f6r undan ut coverlitarna
rid.Derydoren'musik
b&rtende
ovlsor.ntill
f6rmin fiir eget material, och detta
och hAller
nomnet
onryfullikqdelorblues
fortfarande pi. Att antecknas biir
poboogieoch
boogie,
somircck
bqserud
att med cover menar R.B.B.inte det vanbluei.'
liga stuket med Creedence,Stones eller
R.B.B. bestir av lem killar och en tjej.
Beatles,utan bluesklassikertillsammans
(ur Virldens Rocklexicon, rev. utg. 2017)
Sittningen iir: StefanJohansson- sdng &
med litarsom kanskeinte irsivanligt att
munspel, Gabriella Berggren - ktir &
qv
| 992 [4"].lybem rytminstrument, Rod Cansby bas,k6r & man hiir spelas idag. Det hinder att de
[tBJ Bildodes
voren
fortfarande tar covergig, men det iir mer
sing, JukkaHelin-gitarrer,KenthOlofzon siillan nu fiir tiden.
llirpelwist(borlah P.Dohitglnok.). - keyboardssamt Mikael Hansson- trumEn annan orsak varfiir det 5r dags att
Diirno
konstelhtirn
blevsom
ll"BJ.6ru mor.
uppmirksamma R.B.B.ir att de snart slip
sishstororockoruoo
och
drfusendets
per sin debut CD.Jaghar provlyssnat lite
FrAn starten S3 var R.B.B. ett rent
6nfririi2OOO tremanna rAbluesband, och speladeen- pA en rAmix och fann den h6gst njutbar.
&minerc&'hordrocken'
rlet.
dastegetmaterial.Tyvirr splittradesban- Riversidehar kimpat lite i motstriim hela
M.B.J.var i b6rjanavsinkarriiirtydligt det €7, kvar fanns trummis och basist, tiden men aldrig givit upp, man hoppas
vad giira?Jo, man letade reda pa nytt folk
lor deras skull att det slapper lite nu. Hdll
influerade av en rad numera bortgliimda
repertoar
och
fiir
att
snabbt
fi
ihop
en
och
utkik i butikerna efter CD'n som sliipps
namn som Black Flag,Black Sabbathoch
snabbt kommaut och miita en publik si
mitten av oktober.
FrankZappa.P. Dolvingstexter piminde i
Miche Meranou
sitt forakt fiir alla auktoriteter om en viss

a
r.
I

TI

,3

-83,ochfirurttitrslubifunnitisetron

6s

(giiJ,
(sit.),
tl
P.tup(rrJ,U.Olsson

JelloBiafras,f.d. singare i ett amerikanskt
punkband kallat Dead Kennedys.
l e g e n d a ri s k a
Efter
s in
premidrspelning,
l2sept. 1992pienklubb
vid namnVALVETi Gdteborg,Sverige,tog
M.B.J.'s karriiir pA allvar lart. Bandets
f6rsta demotape "Hully'Dead"ktiptes av
EMI fiir en rekordsumma och utgavs di
rekt okt.-92som en mini-LP.Detta etable
rade M.B.J.som 9Gtalets"hardrockare".
Januari -93 sliipptes dubbel CD'n "Pure
Bolivian Hardcore". Denna sildes i iiver
en miljon exemplar enbart i SydAmerika.
Efter "World Eat This"-turn6n, som
varade i 18 mAnaderoch besolrte67 liinder, kom den numera klassiskalive trip
pel skivan-World EatShit!- som s6.,lde
fler
ex in nigon tidigare skiva.
Pga illasinnade rykten om drogmissbruk och sexuellt umginge med mindeririga flickor drog bandet sig tillb,aka1994
96. I april -97 var det dags f tir
virldshistoriens mest magnifika come
back;M.B.J.slappte fyra skivor samtidigt,
"l Billion", "2 Billion", "3 Billion" och "4
Billion". Samtidigt deklareradede att de
aldrig mera skulle spela live. Februari-98
drog de tillbaka sitt beslut efter en virldsomspbnnande vig av tonArssjilvmord
utliist av just M.B.J.'s vigran till live
framtridanden.
Bandet uppliistes Ar 2006.
Jesper Kumberg

t!9 lrlFr:t

MorcJamlor
littlebrcad!
Det finns bara tvi s5tt att bli rik. De stora inkomsterna,
eller de sm5'utgifterna. Jemfdr vira priser med andra
uthyrningsfirmors. Di inser du att det l6nar sig att hyra
av oss.Nigra prisexempel:

Storlrlutbrlgg

l.2ll0:-

Community Batar 4 t 15",toppar 4 t 12,"+ 2t'+ tweeter, 2000w
ategrack,4 monitorer, multikabel, I6 kan Stu?ioma,tter-mber,2 t
reuerb,eq,mikar, atatiu, kablageetcetc

Lltenllubbrlgg

600r

CommunityFullrangeLi?or2r 15"+I" +tweeter,2mnnitorer,I kan
mixzr, reuerb,eq,mikar, atativ, kablageetcetc,

0 lannOl lllt$, soo, mz)atativ,mixer,kabeletc
kabeletc
16 fmnnOtllal$,soo, mz?atatiu,mi.aer,

{|[|r
600:-

Lju?kontult
Koarnbygatan IA 411 54 Miiln?al' 051-27 IE 16, 070-061 404
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Tel 031- 123123

Fax03I - 444 669

BIue For Tnro
Seorch & Enioy
RACD 90
Visst dr det bra och med fvndisa
xter, men jag tycker dndA inte att
det riktigt sl,iipper loss. Plattans tre
forsta spir dr alla mycket starka, men
sedan intrhffar ett slags liknojdhet
och resten av plattan lAter likartat.
Jag saknar alltsi variation, Ett annat
minus 6r att texterna inte 6r pA
svenska. Jag tycker det 5r synd att
texternas ofta mycket fina och
fyndiga innebord gAr forlorad for
miinga som inte iir bevandrade i det
engelska sprAket. Det lir platta som
placerar sig nigonstans mellan "okey"
och "halvbra", det som gor att den
trots allt fAr tre stjdrnor dr framforallt
singel"hitarna" Like an Egyptian och
Rain of Ruin.
Rod Cansby
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INSTITUTE
OFNUDE
Tycker jag lAtersom ett
WRESTLING
forsoktill att lita som FrankZappa.
Nigon annantyckte det lht som Alice
Och det lir ju VALCooper-plagiat.
DIGTduktigt -att dom har lyckatsl6ta
som nAgonannan...menarjag

DEPICTPA'IHOS-Usch!
Vad Ar det hlir?... (for skit)

$

JACK-ASSPassande

namn till trist hArdrocksband, som
forsoker vara seriosa. (men hur skall
man kunna ta dom pi allvar?) Man fAr
liksom en kdnsla av att man har hort
allt det hdr forut. Det hdr var segt och
iobbigt - och dessutom lite FALSKT....

X-PLANE LSmnar en
oberord. SAfort ndsta liit borjar har
man redan glomt detta band...

Tant Ulla

SOI'AR TODOE
Beat Butchers
l2 lAtarpi 26 minuter innehiller den
hAr plattansom 5r SolarLodges
forsta "fulllingds"-CD.Om man
bortser frin att man kvantitativsett
fAr dAligvalutafor den hiir plattan,
har jag bara gott att sdga.SolarLodge
spelaren tung och stokigrock, som
jag tycker kdnnsganskastockholmsk.
Bandsom liggerrelatilt ndra musikaliskt sett 5r likaledesstockholmska
SoulPatroloch In The Colonnades.
Tyv,iirr har jag som arrangor lite
dAligaerfarenheterav SolarLodge.
Nir de for knappt tvi ir sedan
speladepi Valvetiockadede en
publiksom jagtror uppgicktill endast
elva pers.
Skit samma,det hdr iir en bra platta
som jag hoppaskommerbli en
framgAngfor bandet.
E.J.
****

P RI PP S K A
TOMTEN

L d n $t ar du t illbaka ti l l s ta d e n ?
D6 5r det riitt tillfiille att flytta nu.
Med biirjan den 1 oktober i ir ldmnar vi kraftiga rabatter pi HSB-15g e n h et er na i B RF A D A i H a g l ao c h
i BRF J A S f E N pi P r i p p s k a to mte n .

En trerummare i Haga kostar ftir.
A r D u i ntresserad, si fyl l i t asta iret inte mer iin 2 915 kronor i longen och sdnd in den, si kontak.
m i n a d e n o ch pi P ri ppska tomten tar vi Digl.
3 0 2 9 k ro n or. Insatsen pi P ri ppska
E l l er ri ng oss, tel 85 90 OO.
tomten iir 295 OOO
och i Haga 365 OOO.
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EALCON

Svensktol i viirldsklass.
KLASSI

FALCON
AB.08-7238850.

