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6rening?

"E're inte ARRGoch betyde're'nte att ni ska rddda
rockeni Giitehorg!?""Vaffiif6'nte vi spelapd
Magasine'rA?"
Hur m6nga gAnger har Jag inte hiirt dessa fr6gor
frin minnlskor som sjilvklart anser sig kunna
stilla krav pi oss som jobbar inom ARRG! Kul
- att man har fiirvintningar pA oss. Men ska man
vara med och pAverka v6r verksamhet miste man
iven acceptera de demokratlska spelregler som
giller fiL en ideell fiirening som ARRG.
NdrARRGbildadesvar en av de viktigastuppgifterna
att fenga massmediasuppmirksamhet.Dettadiirfor att
och
massmediaiir nyckelntill politikerna/tjenstemannen
ndringslivetsom sitter pi makt och pengar.Det lyckades
vi definivtmed eftersomi stort sett varendatidning
reageradep6 det lagomprovokativanamnetARRG
(AktionRiiddaRockeni Goteborg).Syftetneddesalftsa
och frigorna om replokalernai Frysenoch sjilvklarheten
i att Goteborgm6ste ha en rockklubbkrontem6ngasidor
i pressen.
Forutomatt sticka ut hakanDadetta vis var det
viktigt att fylla ARRGsmalsdttningmed lagomvansinniga
m6l som t ex "...f5 fart pA musiklivetprimiirti Goteborg,
sekundirt i ovrigaSverige."- det var inte lSngtifrSnatt vi
tagit med ovrigav6rldenocks6.Vidareskulle"alla"
kannaatt man sj6lvklartkundestiilla upp bakomm6lsijttfor en forbdttningentyp "ARRGverkaroverhuvudtaget
ringav musiklivet"(Vemvill verkafor en forsiimring?),
och "ARRGska verkafor ett bra liv" (Vemskullevilja ha
ett daligt liv?).Kanske6r det formuleringar
som dessa
som b6ddatfor den egoistiskauppfattningenatt ARRGiir
till for att hjdlpajust "migoch minabehov"?
ldeellftirenlng
Podngenmeden ideellforening6r att de som haren
gemensamm6lsdttning
girrsammanoch verkarfor att
dennagenomfors.Som medlemhar man mojlighetatt
pAverkaoch styraforeningensarbeteoch mAlsdttning
genomatt agerap6 dess irsstdmma. Stallerman inte
upp bakomforeningensm6l har man ingenriitt att stdlla
krav p6 den.
P6 detta vis fungerarden ideellamusikforeningen
A RRG .
Detta som en bakgrundtill varforjag blir mycket
forbannadndr ickemedlemmar
ansersig ha ritt att

krevaatt vi ska ordnaspelningp6 Magasinet
till just
derasband- "for ni e'v6l till for att rdddarocken?".
(numeraca 6/vecka)
Ja,visst.Vi ordnarspelfillfallen
men ddrforgaranterarvi inte att just ditt bandf6r
spelning.Allt berorpd om bandetdrar publiktill stalletsa
vi kan f6 ekonomii det. Annars96r det inte i langdenatt
drivaen rockklubb- s6 krasst iir det faktisktl
Skitsnack
Ett annatbrightargumentsom jag ofta stott pi dr "Ni
e'v6l en forening?"- som tydligenlegitimerar
vem som
helst att kommamed synpunkteroch krav p6 hur vi ska
verka.Dessaproffstyckare
ser man aldrigpi v6ra moten
eller inblandadei verksamhetenutan de agerari kulissernamed dolkstotari ryggensom "legitima"metoder.
De visarytterstsallansina ansiktenutan agerarvia
andra."ARRGdu vet, domj6vlarnaharju lovatatt fixa
replokaler
och hir h6lle'rombarap6 och tjinar pengar
o6 att boka en massa redankiindaband".
Faktaiir att vi lagt ner en hel del jobb pA replokaler
(mentill storstadelen misslyckats).Eftersomdetta varit
nastintillhopplostvaldevi istdlletatt satsa p6
speltillfillensA vi kundefA in pengaroch fortsitta v6rt
Vi skulleinte bli speciellt
arbetebl a f6r replokaler.
lirnglivadeom vi endasttjatat om replokalerunderde fyra
6r ARRGexisterat!Dettabeslutadesom p6 Arsstiimman
1988 (ellervar det -89?).
Att vi endastskulleboka k6ndaakter behoverinte
ens bemotaseftersomdet verkligenbevisaratt man
aldrigbesoktnirgraav vira arrangemang.
Varjemiinniskaharju ratttill sin Ssiktoch ska
respekterasfdr den, men det SKITSNACK
som en ldngre
tid drAgglatsrunt i dennastad tyckerjagdet ar dags att
l6ggaav med. Kanskefinnerdet grogrundfor att det
finnsalltforf6 soeltillf6llen
h6r i staneller
och reolokaler
for att vi provoceratoch stuckitut hakan- jag vet inte.
Hursomhelstavservi att fortsiittavart arbetefor
musiklivets6 liingevi anserdet behovs- vilket betyder
att ARRGkommeratt behovasen l€rngtid framover.Nir
ska Qvendu Rock-Enok
inse det?

Leif Strandh
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tabl6nfor -92 finns ingetutrymme.
- Men vad iir dA anledningentill
hans beslut,kiinnerni till det?
- Det iir svart att saga.Vi har
intefatt n6gonforklaring.
Kanske
Bomberordet p6 lyssnarsiffrorna.
men har inte haft direktl6galyssnarsiffror,menjiimfort med program
Seritist och uppskattat
som t ex EfterTre s6 iir det ju en
viss
skillnad.Samtidigtsom man
Lilla Bommenstartades].982 av
Det kommerinte att bli en likvaka LarsAldmanoch kom redanfr6n
m6stekonstateraatt s6ndningstiden
i sorgenstecken iiven om m6nga
ochm6l gruppen
spel aren vi ss rol l .
borjanatt inriktasp6 ny svensk
Ett
annat
skiil
kan vara att
sdkertkommeratt kannavemodets
musik.En inriktning
som trogetfdljts
vi bbari s innena.S n a ra rep l a n e ra s
ungdomsredaktionen
nu liggeri
u n d e rS re nsl opp.B ommenar det
i stil medvissa
en begravningsfest,
programsom,enligtfolk i branschen Stockholmoch att manframover
dar man hyllar
kommeratt sdndai blockoch
soderhavskulturer,
och en trogenlyssnarskara,
varitdet
meden jattelik
kanskeddrforvill ha produktionen
den hddang6ngne
mest seriosaoch uppskattade
den 29 decembrakfest.Sondagen
saml ad.
musikprogrammet
underdet sista
ber kl 19.00 gir allts6SISTABOM
decenniet.Programredaktionen
har
MENut i eterndirektfr6n Magasinet underhostenfett ta emot massorav
Jaha,s6 var det med den saken?
i Goteborg!
Mendr det inte sa att, om en prooch nu, protestbrev,telefonsamtal
gramid6verkligen6r livskraftig
Klubbenkommerd6 att varafylld
och
listormot nedlaggningen.
med en brokigskaragladabegravdet
finns
ett
behov
av
den,
s6
borde
- Hur kommer det sig dit att man
ningsgdster.
En hel del specialinnamntradafram
det i rimlighetens
liigger ner eft se har framgengsrikt
krafter
verkar
bjudnasom under6renslopphaft
som
for ett sddant
och uppskattatprogram?(Jagstaller
program?
n6gonanknytning
till programmet.
fr6gantill en av dom nyaprogramLarsAldmanhargjortett mycket
Det kommerdvenatt sliippasen del
ledarna,LenaJordebo.)
jobb och Bommenkan sagas
biljettertill gemeneman.56 for dom
bra
- Beslutettogs av d6varande
P3gallerdet att varaute i
varaarketypenfor ett seriostmusikintresserade
chefenAke Kallqvistsom numeraar
godtid.
program,men behoverdet varaslut
p6
inkopschef TV.Dennyachefen
Tv6och en halvtimmakommer
for
det? Kanskeges nu utrymmefor
LisaSoderberg
dr mycketpositivt
nya
siindningen
att h6llap6 och bjudap6 instiilldtill programmet
krafter,nyaid6er,sprungnaur
menbeslutet
och
nya
intervjuer,
snack,tillbakablickar
behovsom fodernyaprogram?
programfaststdllt
i
6r redan
och
Fiirst kom Lilla Bommen som
efter ett tag blev enbart Bommen och nu, till slut, kommer
SISTA BOMMEN. Den 29 december 1991sinds det definitivt Sista Bommenprogrammet
direkt frAn Magasinet i Giiteborg!

en hel del som vi inte ska avslojas6
hdr i forvdg.Vad vi diiremotkan
avslojadr att det bliren hel del
musi ki formav
a l l d e l e sl evande
UnionCarbide,Easyoch Subm a c n rn e .

Muslken
Jag minns slutet av sjuttiotalet.
Ndstan varenda kvill var det
nigot spdnnande rockprogram
pi radion. Det var Vigspel,
Utspel, Asfalts.telegrafen,
Rundgeng, Rockgift , Tonkraft ,
Bandet Gir och allt vad de nu
hette.
De flestaav dem hademusiken
som b6randeid6.
Programledarna
var oftastkunniga
och intresseradeoch detta gorde
radionspdnnande.
Jagsatt med
laddadniistanvarenda
bandsoelaren
kv6lloch bandadeav det nya.Ofta
kom ocks6soeciellastudiosessions
ellerliveinspelningar
med intressanta grupper.Dessakassetter
v6rdarjag fortfarandeomt. Kjell
Alinge,Jan-Erik
Lars
Sundqvist,
Aldman,TommyRander,Anders
Klintervall
och de andraprogramledarnablevhjdltarfor mig. De
hjdlptemig att upptdckagrupperi
tidigtskede.P6 den tidenfannsju
helleringabratidningarfdr den
musiksom kom framjust da. Kort
sagt:det var spannandeatt lyssna
p6 radion.Fotbollen
och kamraterna
fick v6nta.
Sedanforsvanndesssa program
ett efter ett ur etern. De som inte
ladesner iindradeinriktning
och blev
ointressanta
for mig. Kvarfanns
bara Ny Vdg men detta program
hannmanju niistaninte sdtta p6

ilhdeid.

OchflAsigaprogramsom Metropol har aldrigtilltalatmig riktigt.Nej
Bommenar enligtmin 6siktdet sista
programmet
i en l6ngtraditionsom
Levande Program
faller.
Nagotersattningsprogram
l6r det
1982 startadesBommen(eller
inte hellerbli. VarSverigesRadio
LillaBommensom det hettetill en
st6r bevisasklart och tydligtav det
borjan).LarsAldmansom tidigare
faktum
att den mestamusikensnart
var inblandadi V6gspel,fick nu
kommeratt bestammasav datorer.
satsa helhjdrtatp6 den nya och i
Manviiljerallts6bortden m6nskliga
mitt tyckeintressanta
musiken.Resmaken!
Detta innebdrgivetvisatt
sultatetblevett levandeprogram.
likriktningen
kommeratt bredaut sig
Medtidenskaffadehan sig en
ytterligare.Fastfr6gan6r om det kan
m6ngdkontaktervilketbl a innebar
bli mycketviirre iin idag.Redannu
ati hanfick skivormer ellermindre
manju hellrelrmaoch Pontus
spelar
presserierna.
direktfrdn
Detvar
& Amerikanarna
sexg€rnger
om
allts6i Bommenmanfick hora
dagen
iin
n6gotnytt och
sliipper
olattornaf6rst.
annorl unda.
Aldmanv6gadeocksAgA pA
Radionska speladet majoriteten
djupet.Hanbleven maktperson
vars
vill hora,tyckerkansken6gon.Det
ord blev lag i rocksverige.
Att fA en
argumentet
h€rller
dockinte.Det
demospeladi Bommenblevett
grupper
finns
mAnga
som sdljer
kvalitetsbegrepp,
merit
en
att ta med
mingdubbeltmer iin Pontus&
i brevtill skivbolag
och arrangorer.
Amerikanerna
men som aldrigspelas
Forn6graZrrsedandok 6ven
i radion!Candlemass
och Entombed
In fe rn omed l i knande
musi kal i sk
dr tv5 exempelp6 det.
inriktning
upp men det programmet
Ar radiond6 ett mediafor
tycktejag aldrighadeBommens
framtiden?
H6llerinte radiono6 att
tyngd.Det var lite for mycketmelodispelaut sin roll?Dagradion
ldr nog
radioOverdet.
, varaohotadett bra tag framover,p6
Vox,M och andraungdomsarbetsplatser
kommerradionalltid
programsom existerarnu har
att st6 pA.Niirdet gdllerkvdllarna
givetvissina kvaliteter
dvenom jag
trorjag dockatt allaTV-kanaler
k 6 n n e rmi ggammali bl andndrj ag
kommeratt ta overmer och mer.
lyssnar.Det dr lite for mycket
Det ser mdrktut med andraord.
rokning,alkoholoch AIDSoch for lite
b ra mu si k.
Peter Kagerland
forrdndet var slut. Sandningstiden
var oftast baraen kvart.

STIMoch ncb dt till ftir dig!
och bearbetare)
Som upphovsman(kompositcir,textfcirfattare
har du riitt till ekonomiskersdttningniir din musik framfcirs
offentligt, dvs spelasi radio,TV pA konserterdanssttilleni
butiker osv.Aven for inspelningeller kopieringav dina verk t ex
p6 gramofonskivaeller video har du riitt till ersiittning.
For mer informationkontaktainformationsavdelningen
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Villdu hiira bra musik
och samtldlgt fA ett
riktiglt gapskratt? Di ir
Njurminnen nagot fiil
dig. Konsertel ska vara
underhAllnlng. Det al
ett av de otaliga
mAtton och koncept,
som ej existetar, men
indi omtalas, fiilis och
ftirnekas av Njurminnen.
Det irr viktigtatt publikenhar roligt.Ddrfor
bestirrshowenav diverse
masker,symboleroch
svartvitakalkonfilmersom
intefyllern6gonsom helst
funktion.Med sin musik
vill de hyllamaskinsamhiillet och de foljer benh6ft
det futuristiskamanifestet
- fast 6ndirinte alls.
I allafrigor har Magnus,Skuggan,Linaoch
Bobbohelt skilda uppfattningar.Det gar inte att f6
ett enhiilligtsvar fr6n dem.
De kompromissar
och
ironiseraroverdet mesta.
Varforvalde ni just
namnet Njurmdnnen?
- Det stammerbra med
v5r musiktyckerLina.

- Nej det g0r det inte
alls, namnetspelaringen
roll,invdnderMagnus.
Annuen gAngdr de
rorandeoeniga.Hur ldter
de dd?
- Tjaminimalistisk
cabar6t musikforesl6rLina.
Roligter det i allafall.
Deras"hits" ger ett ser
eget kontrastriktintryck,
di de komorimerade,
styrdasyntarnakonfronteras med hogstpersonliga,
levandegitarr-och saxofonsolon.De ser sig
sjiilvasom ett positivt
band.Textmiissigar det
oositivfuturismellerhelt
enkelt bara roligatexter
som giller.
En l6t kan klassassom
popul6ranatomi,dir de
tar godnattav alla kroppsdelar.Njurm6nnen
vill
forv6nasin oublikoch det
6r inte ovanligtatt en konsert helt skiljersig fr6n en.
annan.Vad manan tycker
om derasmusik,sA 96r
man inte otillfredsst6lld
ifrdndem. Njurmiinnen
6r
livsnodvandiga
vare sig
man behoveren transplantationellerinte.

Tlllsammans med
Dllemma ir Lost'n
Lonely det enda renodlade tiejbandet i
Gtiteborg. Bandet best6r av fem tjejer med
fi i rfl uteti bl aD ahl bergs.
Underde tre 6r som
bandetexisterathar man
hunnitmed att skaoaen
hel del bra musik.Influensernakommerfrdn 6G
talets Beatles,men man
hor 6ventydligadragfren
s6viilBanglessom Bananarama.I livesammanhang
fungerarbandetbra

musikalisktpd grundav
sin bredakomoetensmen
rent visuelltkan de f6refalla lite orutinerade.
Ndrmastst6r en turn6svdngrunt riket och kanske en p6h6lsning
i negot
av vira nordiskagrannldnder?
De vilsnaoch ensamma flickornahar hunnit
spelain en videosom
visadesp6 MW:s 120
Minutes+ diversedemos
som bombarderatv6ra
Missa
svenskaskivbolag.
p6
inte Lost'n-Lonely
Magasinetp6 Annandagen.

Tink att uppfinnaen
helt ny genre! Det var
vad Fruitcakegiorde
nir de bti{ade spela
fiuktrock fiir ett knappt
Ar sedan.Vi fAr vil se
om fiuktrock blir en av
de stora rockvarianterna de nirmaste iren.

Ridersoch Paomanam.
6sig rockmed influenser
frAn de tunga 7O-talsbandendr vad fruktrock
innebdri Fruitcakes
tappning.
P6 den fruktdoftande
debuttapen"MixedFruit"
kan man horafruktinspirerade alstersom h5llerhog
klass,mendet dr livesom
bandetgor sig bast.
Tillvdrenkommerde
att spela pA Valveten
andrag6ng.Spinnande
att se om de kan upprepa
succ6nfr6n seotember
m6nadslyckadefruktparty.

Bandetbestdrav,N
Carrotp€rgitarrochs5ng,
p6 basoch
T Cucumber
pA
B Broccoli
slutligen
Dehartidigare
trummor.
underandranamnsoelati
bandsomOiredand
Stage

Det hir bandet kanske inte kan
kallas fifu ett nytt band, men de
har inte fatt sa mycket upp
mirksamhet hittills. Det ir de
virda efter nAgrairs intensivt
livespelande.
F6gel816harundersinexistens
hunnitmedatt slSppa
en singel,
en
deladLPochheltnyligen
en
femldtarsmaxi.
Numera
ar texterna
pAengelska,
ochfor forstagangen
l5terde riktigtbra.

Bandetsmedlemmardr Juzlize
(seng/gitarr),Bazze(Sitarr),
N5jizz
(bas)och Zapi(trummo|.Foratt
undvikaeventuella
missforst6nd
kan
jag val avsldjaatt det inte iir deras
riktiganamn.
P u n k6r vadde h5l l ero6 med.
men det iir en ganskamelodiskoch
vdlgords€rdan
som bordekunna
tilltalaiivende vanliga
rockintresserade.
De soelarofta live.och de har
synts p6 Valvetett flertalgSnger.Niir
det gallerspelningar
har de helt rdtt

attityd- de tar giirna ett gig avenom
betalningeninte ir den bista.
Overhuvudtaget
har Figel 816rdtt
attityd.De spelarfor att det 5r kul,
och de verkarverkligenha kul ocks6.
B6dep6 och utanforscenen
hdnderen hel del som vi kanskeinte
ska gi in niirmarep6 hdr.
Passao6 att se dem liveeller
hor derasnyamaxi"MusicForMen"
s6 f6r ni sjdlvahora och se vad det
hel ahandl arom.

' - Det 6r det ldttast att skrivap6
och s6 dr detju det internationella
rock-n-roll
spr6ket.
Ni siktar alltsd pd att de ubmlands?
- Vi spelarfor att det dr skoj. Vi
vill att folk ska ha kul niir de lyssnar
p6 vdr musik. Fastdet gorju inget
om det s6ljerocks6.Det 6r b6st att
ta en dag i s6nderi den hir
branchenoch hSllasig p6jorden.
Har ni nitgot Budskapmed er
musik?
-Haha, nii! Ntirjag skriverl6tar
lekerjag for det mesta bara med
ord. Det har hiintvid n6gratillfillen
att jag blivitgripenav n6gonh6ndelsesomjag sedanskrivitom, men
vi kan aldrigbli anklagade
for att
spelasSdandiir "intelligent
svensk
p o p "i a l lafal l .
Undertecknad
seg T B p5 Valvet
vid ett tillfSlleoch konstateradeatt
detta var ett vilt, oborstatoch

band.Kon-trasten
oassionerat
6r
storjdmfort med den v6lborstade
odmjukakillensom sittermitt emot.
-Manvinnermycketp6 att vara
odmjuk.Varforvara kaxigndr man iir
lika mycketm6nniskasom alla andra? Man blir en parodip6 rockmyten
om man tror sig varaformeroch
driillerruntoch suoeroch sl6r sonder hotellrumoch liknande.Vi har
faktisktgort det till kutymatt h6lla
oss nyktrap6 spelningar.
Vill man
vara serioss6 funkardet inte
annars.
Ar du nojd med LP4ebuten?
-Jdvligt
nojd!Dendr jdmn men
dnd6 inte platt. Det finns inga
balladermed men daremoten
aukustisklAt.En lit innehAller
lite
reggae,det iir friickt trots att jag
egentligeninte alls tyckerom
reggae.

Detta bandet ir nog det mest
ber6mda i hela Kortedala. Det
har de varit linge, men nu
verkar det iven som ytterorr
riden som t ex Danmark, Tyskland och ltalien visar intresse
och tlll och med inda borta frin
Sydafrika har det kommit
lespons p6 killarnas muslk.
De harjust variti studionoch
spelatin en plattasom ska finnasi
butikernamot slutetav Januari.Ingjordesi en liten12spelningen
kanaligstudioi Kortedala.
Bide
bandetoch produientenDon Roberto Laghivar miikta forvdnadeover
hur bra resultatetblev.Skivanheter
"Eatthis" och inneh6llert2 lbtar.
BandetTornadoBabiesbestdrav
s6ngarenHarry,p6 trummorD.R,p6
bas Porre,gittarister6r Beppeoch
Kenny.
Niir T B borjadespela-87 s€r
kooierademan HanoiRocks.Mem
med 6renhar de hittatsin egenstil
anserHarry.
-Jagtror att vi kan kommaatt bli
placeradei h6rdrocksfacket,
men
v6ra influenserkommerfr6nglamrockenp5 7O-taletoch punkensom
gett oss den energivi har idag.
Alla texter iir skrivna pd engelska?
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Tisdagendiirpir,den 19 novembervar det D.l.M.-stur
att inforca: 230 persge jirnet med sin independentinspirerade
tungpop.D.l.M.(intel6ngreDrumsIn Minormen kanskeDoeslt Matter?)har utvecklatsen hel del
sen dom senaststod p6 Magasinets
scenoch p6minner
mycketom det danskapoploftetHow Do L
Tisdagenden26 novemberblevdet "HeavyMetal-Hip
Tre rappandetjejermed ett
Hop"medthe Dreamers.
fr6n
ovanligttungtbandbakomsig, medf.d. medlemmar
Liidernunnan,
UnionCarbide,MobileWhorehouse,
Bad
publikpdrungef6r200 persvar
Liverm.fl. En entusiastisk
ddr och sagtill att avendennatredjegratisdagbleven
succ6.
Ochdet 6r inte barabandensom bidrartill succEn
utanavenden diir lillaextrakdnslanav lugnenkeln6rhet
En k6nslasom 6r lite
som vi kallarfor klubbkdnsla.
eftersomtempotinte iir lika
speciellfor just tisdagarna
hogtochforvdntningarna
inte lika uppskruvade
som en
vanlighelg.Jagiir ganskasiikerp€ratt det 6r just denna
kombination
som drarfolk.
Spdnnande band
Gratisdagarna
har kommitfor att stanna.Den3:e
Nutso6 scenfor att presentera
sina
var det premi6roch pi scen decemberstir the
Tisdagden 12 november
nya,iinnur6arel6taroch den 10:e decemberar det
AndersKarlsmark
fannsSubmachines,
dvs PerDahlberg,
KaptenHadd&som spelarspdnnandeNy-rock.
& GunnarFrick,samt,for forstag6ngenlive,en livs
Julavslutningen
den 17 decemberbjuderp6 en overraskpers
Drygt200
var ddr
levandetrummis:DanJohansson.
ningoch efterny6rharvi storaplaner- ellervad s6gsom
tyngre& r6arean n6nsinforr
och upplevdeSubmachines
Northside(UK)p6 en Gratisdag?
- ett klart lyft att med riktigatrummorkompleterade
datoriserade
rytmerna.
P.S.Tacktill Norrlands
Nation,Magasinetsid6ella
Jag iir overtygadom att Submachineskan bli riktigt
personal
&
inte
minst
till
alla
vAravdnliga& rock-n-roliga
stora om dom fortsdtters6 hiir ochjag tror att dom flesta
gaster.
p5
som var Magasinetden kv6llenhSllermed mig.
JesperT Kumbert

Egentligen
ar det en gammalid6, som faktisktpassar
perfektmed sj6lvagrundtanken
i ARRG:fler speltillfiillen
for banden,meraoch billigarelivemusikfor Goteborgarna
osv. Men det iir forst nu som det gatt att realisera,
beroendep6 ett flertalfaktorer,bl a att Magasinetvarit
tvungetatt etablerasig ordentligtp6 rockscenen,
ekonomiskaaspekterm m.
Att tisdagarnablevgratis beroddeinte enbartp6 den
kopplingen
mellanorden,men aventill en
uppenbara
med
viss del pi att NorrlandsNationkor "Opluggat"
intressantaartisterjusttisdagkv6llar
och eftersomdom
stangerndr konserterna
dr slut,tanktevi att det var
perfektatt erbjuda'rockfolket
en fortsattningp6 kvdllen.
Det 6r ddrforbandenpA Magasinetaldrigger pa scenen
forriin Opluggater klaft.
Vi oppnardockredankl. 21 00 for dom som vill ha
en bit mat forst ellerkanskeintefick platspri Norrlands.
Stiingergor vi kl. 01 00.
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Ett helt nytt sortiment
for dig somvill handlafor
en bdttre mili6.

aa

a

nglamarkar ett nytt sortimentav varor fcir dig
ro- vill handla for en bdttre millo. Vi har odlat,
l- \
tillverkat och transporteratvAraprodukter med stijrsta
omsorg. Och vi har valt forpackningsmaterialsom dr si
skonsammafcir milion som moiligt.
Anglamark dr ett milioanpassatsortiment under standig utveckling.Du kommer efter hand att hitta fler nya
produkter som bidrar till att minska belastningenpi
miliiin.
Anglamark finns som livsmedel,papper och kemtekniska produkter. Och dr av hog klassvad gdller kvalitet,
smak och funktion. Varor som du inte finner i din butik
under introduktionen kommer inom kort. De flesta
varor hiller sammapriser som motsvarandeicke milioanpassadevaror. Bra miljtival beh<iverndmligeninte
kosta mer!
A

Anglamarksprodukter
uppfvllerNaturskyddsfiireningensmil j<ikravfor
BRA MIUOVAL
eller KRAVs reglerftir
alternativodling.

Kvalitets
mirken
till
r6tt pris

Kaserntorget9
tel 031 - 11 03 09, 13 09 94

To do is to be to be is to do TO BE DO lT
Mellan18 januarioch l mars 1992 blir Frolunda
Kulturhusoch F6gelnhelt och
h5llet ungdomenshus. Forutomungdomsforeningar
och institutionerblir det fritt
fram fdr det egna skapandetvia t ex verkstdderi tidsskriftsproduktion,prosa,teater, showdans,video,och gcreentryck.
TO BE DO
lT 5r en utstallningmed ett bildspelsom visarungasskapande.Runt
utstdllningensker en m6ngdaktiviteter.Fdgelnsungdoms
teatergruppgor sin versionav West Side Story- Frolunda
pp gor HjSltinnor.
Story.Kulturhusets ilngdomsteatergru
FolkteaternspelarHj6ltaroch stockholmskaSveaStr6ng
och Ung Utan Punggdstspelaroch gor teater med intressegymnasietsbildlinjeoch Designskolan
rade.Schillerska
stdllerut. LevandeBetong,ARRG,Ungdomsmottagningen
m fl informerar.Hackersdemonstrerarsitt datakunnande.
ljanuarifinns utforliginformation
om alla aktiviteter.
Intresseradekan hdmta p6 eller rekvirerafr6n Kulturhuset.
Ta g6rnakontaktmed IngridOsterlinellerJanJidmalmp6
Kulturhusetom du 6r intressradatt medverkapa nagotsatt

Triitt pir slikten och julhysterin?
P6 annandanblirdet Posmodern
DanceNightp5 Magasinet.
Skakalosstill Jonssonsoch PeterK:s mix av h6rdoch flummig,
gammalmen mest ny rock med dansfimer. P6 scenenstAr brudarna
i Lost 'n'Lonelyoch lirarIndiepop.Forkopp6 Bengans.Entr6endast60
kronor.Med tanke p& publikintressetpir annandagens6rf6r vi be dig som
brukarjobba p5 Magasinetoch vill in p6 giistlistanatt ringaAmmiinnan20l
12 och boka plats. D6refterar det kort!
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Lotsgatan1.L4L4 58 Gbg
tel 14 31 1,1,1,431,27

!!

Nu orkarjag inte bry mig
lingre. Jag tror inte folk dr
intresseradeav livemusik
mer - MTV 6r bdttre. Tink
att kunnasitta hemmai
soffan och bli seryeraden
lagom dos av olika artister, ja itminstone de mer
"siljbara". Sen dr det bara
att gi ut och kiipa skivan!
D6 kan man repeteraden
stimulanssom vissa l6tar
ger, om och om igen. Det
funkar bra, man enkelriktar
folks musiksmakoch
hAllerborta alla avarter.
Till slut har man utrotat
det slikte som gilladeatt
se musik live.
NAja,de finnsd6r men 6tervaxtenverkaralltford5lig.Det 6r v6l
ingenid6 att ta hit ett bra uilandskt
bandoch ta 90 kronori dorrenndr
folk hellrebetalarX-00kr for ingenting och dyrol. Man kanju tro att
folk vill ha betaltfor att 96 in niir det
st6rfem - sex individerp6 en scen
och spelar.De ddringamusikerna
ska la inte ha betaltfor sin hobby,
el l er?
Allabandsom spelarp6 Magasinetkan naturligtvis
intevarafullIrafiar,langtifran.
Menvarfinns
nyfikenheten,
sokandetoch viljanatt
uppt6ckanyaband?Visst,det
kostarpengaratt ge in men det gor
det pi m6ngaandrastiillenocksdr.
Samtidigtdr detju s6 att ingenentr6
och billigol for m6ngadr onskvdrt

bAilre?
men de etablissemang
som erbjuder
just detta har sin publik,sjdlvklart.
Nogom det.
Chansa mer
Jagtror att om vi hadeen publik
som chansadelite mer och gick pa
de okdndabandskullevi f5 en
b6ttreklubbmiljo.
Manskullemeden
storregrundpublik
v6gachansamer
och inte baragb p6 s6kra kort. Udda
bandskullefir chansen.Nu k6nns
det som man iblandbokarbandfor
elittyckarna
och endastiblandfor
massorna.
MSngasom formodligen
skulle
gilla artisten96r inte for att de inte
horttalas om honomellerhenne.En
riktigfegisinstalIningtill konserter,
n6gotsom siikert andrakonstformer
ocks6 6r bekantamed.
Dessutomdr detju se att folk
inte har en massa pengaroch sdrlundavill vetavad de kopernir de
gAr ut och det kan manju forstS.En
annanviktigaspekt dr sdkert
olpriserna.Folkkarlskebaravill 96
ut och berusasig? Ta bort entr6n
och sink oloriserna.
Skit i bandsom
saboterarstamningenoch for en
massa ov6sen- soela kassetteri
stallet! L6t oss suoa och roa oss
som det anst6ren minniska...eller?
Vad ska man ha Magasinetoch
Valvettill? Tdnk s6 mycketmoda
som l6ggsned for att drivaklubbarnaoch p6 alla de som stSller
upp,alla bandsom spenderar
massormedtid i reolokalen.
Ja
listan kan goras ratt l6ng.Om man la
den energinp5 att tillverkakalas
utan petrangandelivemusikskulle
sikert viirldenbli b6ttre.Musiken
harju iind6 ingetbudskapnufortiden
si vad ska den vara bra for? Samti-

digt undrarman hur latt det ar att
sSljaalkoholoch ha en rockklubb,
dessatvd oforenligaelement!Detta
tr6to6mnesom alkohollagstiftning
och traditionerskaoats6danatabun
omkring.Ar det olen som myndigheter och gemeneman krigarom som
6r den springandepunkten?Ar det
den som gor att folk g5r ut overhuvudtaget?Ellerskiterfolk i kulturom
det inte r0r sig om den sorts masskultursom man kan bli serveradpA
stora arenoroch pratamed grannen
om utan att ste ut fr6n miingden?

Ond clfiel
Detsomoroarmigiir attklubtr
k6nslaninte riktigtinfunnitsig pa
Magasinet.Vi har genomhoga
entreersjalvaskapatmer av en
konsertlokal6n en klubbvissa
kv6llar.Samtidigthar vi de kvellarna
dA vi haft mer k6ndaartisterhojt
L7

entrepriset.Men alla andradagar?
De dagard6 mindrekiindaband
spelatoch det inte kommiten k6ft?
Hdr 5r vi 6terigeni en ond cirkel.
Med stor stampublik- l6greentr6er,
medosiker publik- mindrechansningaroch hogreentreer.
Tisdagarnamed fri entr6 har s5
hir l6ngtfungeratbra men tyv6rr96r
det inte med storreband p6 grundav
kostnaderna.
Nu 6terst6ratt se om det finns
en publikfor livemusikundernittio
talet. SjalvklartkommerDire Straits
salja ut tiotusentalskonsertbiljetter
6veni framtidenoch det 6rju kul
eftersomde inte marknadsforsin
produktoverhuvudtaget.
Som sagt har man bara pengar
s6 klararman nittiotaletgalantdetta decenniumsom 96r i
6tstramningensoch konkursernas
tecken!
Staffan Llndahl

Om vl tinker oss rockmuslkensom ett trid si kan vi
konstatera att riitterna bestir av blues och fihm & blues.
NAgonstansniira rotnivAn hittar vi iiven SGtalsrocken, bide
den svarta och den vlta. 60'talsrocken, fiamftir allt den brlttiska byggerupp stora delar av stammen men iven dom
amerlkanskamotsvarigheternamed Inslagav soul och gospel
bidrar med stadga och styrka till den livskraftiga
rockstammen

varandra.Men det intressanta6r vad
som styrdennaomsesidiga
tillvdxt.
Med andraord vilka behovoch
drivkrafterkan skOnjasoch hur
samverkardom?
ldentltet

Jagtinker t ex pi den relativt
nya Deathvagensom formodligendr
just
den storstaundergroundrorelsen
Sedankommergrenarna:
nu. Hurkommerdet sig att dod, lik,
symfoniskrock,tidig h6rdrock,
forruttnelseoch vidrigaskildringarav
progg,disco, reg$ae,punk,heavy
kropparsupplosning
i kombination
metal,synth,new wave,speed,
med snabbamollskalor
och frenetisk
trash,sleaze,death,manheadbanging
fascinerarunga
chesterstuket,independent,hard
m6nniskorsa till den mildagradatt
core och acidjazz dr bara n6graf5
en hel rorelseuppst6r?
av grenarna.Foratt inte tala om alla
Kanskear det ett undermedvetet
grenarp6 grenarnasom flatar in sig i
behovav att tackla sin rtidslaoch
varandraoch som standigtbildarnya sin osdkerhetinfordodenoch p6 s6
symbiotiska
konstellationer.
Eller
sdtt skapaett forhSllandetill den
vad sdgs om sleazefunkrock
med
stora frSganom meningenmed livet
inslagav svart synthdepp,d6 vetju
och doden?Ett amnesomridesom
alla precisvad man menar,eller
s6llanfinner uttrycki dagens
h u r?
samhdlle.Kanske6r Deathett av
Ju mertr6detbrederut sina
mirngauttryckfor att det finns ett
grenardesto sv6rareblir det att
undertrycktoch omedvetetbehovav
overblicka.
en serios livs6sk6dning
befriadfrSn
religi6ssekterismoch slipprig
MAnga fiigor
sentimentalitet?Elleriir det helt
enkeltett s6tt att genomatt vara
Men vad 6r det som styr tillviixextremsoka och samtidigtskapa en
ten? Vad 6r det som ar vatten,
identitetsom kraftigtunderstryker,
vi
solskenoch bordigmyllasom fir
finns,vi 6r inte som dom andra
tredet att standigtskjuta i hojden?
mesarna!
Ar det musikernasom i fri insoiration
Hursom helstsA skaparDeathuWecklar
sina musikformer?
Ellerir
gdngenstarka reaktionerspeciellt
det bolagensom styr med sina
frdn fordomsfullam6nniskorsom tror
produktionoch marknadsforingsatt dom i sin egen upphojdafortriffmaskinerier?
Ar det konsumenrerna lighethar rdtt och kapacitetatt doma
genomatt
som styr utvecklingen
andramiinniskoreftersin egenmall.
omattligtgapaefter mer och
frdscharemusikupplevelser?
Eller6r
Egoistiska motiv
det kanskemedierna,TV,radiooch
tidningarsom styr b6de konsumtion
Andraviktigakraftersom styr den
och indirekt6venproduktionen?
expansivatillvixten av rocKridet iir
M6ngafrSgor,visst. Jagskulletill
naturligtvisbegaretefter pengaroch
och med kunnao6std att dom dr lite
berommelse.Drommenom ett
felaktigtst6llda.Alla bitarnasamverbekviimtliv rnedmassorav pengar
kar och dr i ett omsesidigtoch
och ddravfoljandemakt och beromstandigtskiftandeutbyteav och med
melsedr starkadrivkraftersom
18
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framfo rallttillta lar de y ngr e i br an
sch en (vilke tn atur ligt v isar en s t ar k
ge ne raliserin gsom f 6r t as m ed en
nypa salt). Att traffa mycket brudar
va r e nlig tJo hn Lennonen av de
viktiga steorsaker nat ill at t han blev
mu siker och ja g s k ulle t r o at t han
in te var de n fo rs t e eller s is t e m ed
det motivet?
D6 h ar vi, om v i gor en s nabb
summe ring a v de v ik t igas t eor s a
kerna som driver rocktradeti hojden,
kommit fra m till f oUande
Pen ga r,ma k t . ber om m els e,s ex ,
bekvamlighet och ett undermedvetet
b eh ov av en livs ds k ddnings om
stammer battre overens med
ve rklig he tenan de allm ant r ddande.
Ja a d et var va l int e s a t ok igl. . . Det ar
va l u ng efa rs6 br ans c hens er ut . . .
Elle r?

Tridg6rdsmdstaresiikes
F i n n s r j e t d A in p e t se r io st

m us ik alis kny
t s k a p a n dueta n
egoistisktoch fegt sneglandepA
r edanex is t er a n dfra
e m g An g s ri k a
former?Ochforrestenvad handlar
texternaom? Nittioprocentav allt
ny pr oduc ertat
extma te ri ai nl o md o m
flesta rockgenrer
ar ren skit. Finns
det d6 ingas er i o s ab u d s k a ps o m
genomm us ik ens k u l l ek u n n as k d n k a
k r af toc ht illitho s m a n n i s k o r?
J a, nu ar v i d a r i g e n- m a s s o ra v
f r 6gor M
. en hur s o m h e l s ts 6 tro r
jag att det nAgonstans.
pb n5got
s at t ,f innset t be h o vo c he n v i l j ati l l
v idar eut v ec k linagv ro c k m u s i k e n
En
.
ut v ec k ling
s om s k u l l ek u n n ab a ra
fram lite ljusarevisioner.En utveck
lings om b6desk u l l ek u n n am a n a
f r amoc ht a t illv a rad e nd a r s p e c i e l l a
kraftenoch energinsom ar rockens
egent liga
k anne te c k e n
D.e t a r d a g s
for tradetafi barafrukt!

Magasinethar nu funnits i 1,5 Ar och det har tagit oss denna
linga tid att ldra oss hur en rockklubb i Giiteborgska se ut si att
den attraherarsA minga som miijligt. Vi har testat hirdrock, hip
hop, salsa/latin, country, blues, rock, teater, discotek, folkmusik,
teatersport, poesiaftnar,cabar6er,musikaler,cajunmusikosv. Allt
fiir att fi ett grepp om hur publikintressetser ut. Till -92 kinner vi
oss mognaatt ligga ett koncept som vi verkligentror ska fungera
och attrahera de mest krdsna besiikare!
Vi har sett att vert framg6ngsiika
konceptmedteatersportoch
cabar6erlockaten stor publiktill
- allts6kommervi att
m6ndagarna
latadettafortsatta.Tisdagaroppnar
vi for lokalabandmedgratisentre
ge de lokalagrup
for att verkligen
pernaen chans.LOVE-onsdagarna
fortsiittermed fornyadkraft i Patriks
regi.
gervi antligen
Torsdagarna
i
chansentill alla h6rdrocksdlskare
Goteborg- Hard-n- Heavy!
Fredagoch lordagkommeralltid
att inneh6llarockmusiki alladess
formerfor att verkligenbankafast
pa Magasinet.
rockklubbsprdgeln
Inte nog med detta! Sondagarna
bjudervi pA n6gotmycketunikt och
lZickertl
H6llogonenoppnany6rsafton d6 inneh6lletavslojas!
Du som gillarlevandeoriginalmusrki alla dessolikaformeroch
som iilskar att l6ta dig overskoljas
av musikkulturens
alla nyanser.Du
kommernu verkligen
att f€rchansen.
Vi startarredani januari!

Mindag Teater,cabare
Tisdag GraTlSdagar
Onsdag LOVE
Torsdag HARD'N'HEAVY

P . SHurar de t n u d o mg o r.
Dombesk6rval
tradg6rdsmastarna?
trddenfor att dom skallbarafrukt?

Fredag Rockklubb
Lrirdag Rockklubb
Stindag ?!!!?

THEBUTTERFLY
EFFECT
TRI P
(C DR adium / M NW. , 1

DAYWARREN SO GLADYOURE
(S IN GE L
MIN E,T A XID R IV ER
Lastbuzz)
D e t h 6 16 r s 6 h i m l atraki gtatt
Jagbaralyssnadetre fyra
gSngerinnanjag satttemig ned
for att skrivadetta.Livear det
mihandalite meraactionp6
D a yo c h h a n sm e d m usi kanter
problem
somju inte har n€rgra
med att fa det att l6ta rock
n ' ro l l ,me nd e t m6 s t ekannas
rockn'rollox6.Skaffardu and6
d e n n as i n g e sl i s p e l aforsta
s rd a n ...
G LI NET

*
THESINNERS- TURN
( M NWLP )

Detvar langesedan
somjag
spelades6 hogtoch njOtav varje
minutav ljudvdgg
som den har
CDNfaktisktiir. Fjdrilarna
lyfter
riktigtfint med sina kompositioner somjetmotoreri dennaTrip.
Det ar b6de suggestivt,tatt och
luftigtpa en och sammagang.
Latthetmed skuggorav
keyboardistalletfor mattoroch
en vasan deochf isslande
highhatgor det mycketnjutbart.
Mankansk eskullevant atsig
nagotmycketmer sofistikerat
och sv6rbegripligt
fr6n dessaelmusi kantem
r en harf inns,jag
sagerd6 det, POP!Dettam6ste
dessutoms es da de ju aven
spel arl j us.. Tdnk
.
at t f 6 kom bineradetta med Hawkwind!
K opC D Noch speladenf or dig
och di navannerni
, kom m erint e
att angraer.
Krittbulleboy

***

IDEEL RE
L B E LL
KAST
MEDLITENBOLL
( SI NGEL
L ,e nnar t s k iv a)

N u a r d e t i n g e ntv e k a nl a ngreStillbornar ett h€rrdrocksband.
Det har hantmycketmed
b a n d e ts e d a nd e ra so trol i ga
d e b u t" N e c ro s p i ri tu a fl s"
rdn
1989. Diversemedlemsbyten
har agt rum och de har som
sagt utvecklats
fr6rien bland
n i n gm e l l a nSi s te rO f Mercy
o c h B l a c kS a b b a thti l l e tt
mo d e rnht 6 rd ro c k s b a nDet
d. ar
a l l ts etu n gh 6 rd ro cdk e t har
g a l l e r,o c hv i s s al 6 te rp 6 m i nner
o m C a n d l e ma sm
s e d a na ndra
a r m e r6 t In T h eC o l o n n ades.
Hursom helstar dettaen
my c k e b
t ra s k i v as o m b ade
h d rd ro c k a re
o c hv a n l i g a
rockintresserade
bordevara
intresserade
av. Lyssnap6 den
^^h
pilssir()uKsd
^-^^^
^^r,^A
^A
uuil
IJdatt
inforskaff
a debutpl
attan
medanden fortfarande
96r att
f6 ta g p 6 .
EJ
****

det begavsig. Harhar de gjort
alldelestvartom. Spelglddjen
verkarhel tdod ,pr ecissom
urskiljningsform6gan.
Jag
fragarmigvarforde slapper
dennaC Dal l s.Ar det bar af or
pengarna?
Finnsdet ingen
stolthetkvar?Nonchalant
mot
oss fa ns.
AMIVII
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LJUD& LJUS

Video TV produktioner - lnstallationer - Artistboknin$' Reparationer
Fiirsilining. Turn6service.,Konferens- Mode. Missor'
Scenproduktion- Backline- Uthyrning' Utbildning

Tel 031 - 1-231-23

Fax031- 444669

HALCON

Svensktol i viirldsklass.
KLASSI

FATCoN
AS.08.7238850.

