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Sedanett flertal ir tillbaks har vi i virt arbete tvingats konkurrera med kontorsmaffian
om att fA loss lokaler. Till vAr nackdel har varit att vi sdkt lokaler f6r en storande
verksamhetmed mycket slitagesamt attvi inte kunnat betalaspecielltmycket i hy'a. Det
dr ju inte konstigt dAom man hellre hyrt ut till kontorsverksamhet,trots att vi redan frin
start haft ett stort st6d frAn Goteborgskommun.
ldag iir situationen en annan eftersom det finns gott om lokaler. Detta betyder inte
automatiskt att det blivit enklareatt fi fram replokaler.Detta eftersom fastighetskrisen
hven satt sina spir i kommunalaverksamhetsbudgeten.Lokalernafinns alltsi idag och
pengarfrinstatoch kommun.Detta
sAdvenenviljahosfastighetsdgarna-mendAsaknas
ju
lir lite knepigt,minst sagt.
Idagfir jag ofta f6rfrAgningarpAom vi 6r intresseradeav att hyra ett hus n6gonstans
i stan fiir vAr verksamhet.Klart vi iir det siiger jag men vinkar samtidigt for att det inte
finns pengar hur som helst. Idag iir jag inblandad i tre sidana projekt och fir laktiskt
tinka i helt olika banor lin tidigare. Om man gAr in i ett projekt och det misslyckassA
kanskeman briinner fdrutsittningarna i de andra.Min strategi6r att jag dAfdrstiker hAlla
ett flertal bollar i luften fbr att inte nigot av projekten ska stanna av.
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Ett av dessahus iir det gamlaFryshuseti Fiskhamnendiir allting startade,niir farfar
var ung. FastighetsAB Hamnstadensom intecknat huset for 94 miljoner kronor (de
skulle sjhlvklart riva huset, byggakontor och tjhna igen de pengarnatrodde dom, eller
i varje fall trodde bankerna det) gick sjiilvklan i putten pA samma sdtt som alla andra
fastighetshajar.Konkursenvart ett faktum och nyligensAldeshuset pAexekutiv auktion
fbr 2 miljoner!Man blir morkrddd niir siffrornakommer fram, samtidigtsom det nog
belyserlite av det dilemmavi befunnitoss i, nir de stora smi pojkarnafitt huserafritt.
I samband med detta finns en vilja frAn fastighetsagarenatt hyra ut fler lokaler
samtidigt som det verkar finnas ett behov av detta ur bandslmpunkt.
Hursomhelst si kollar vi nu upp hur behovet ser ut dvs om det finns intresse frin
band i stan att vi iobbar loss lokaler i Frvsen.

Vill du hyra replokal i Frysen?
Vi tankte iterigen ta upp kontakten med kommunen om de kan bidra med
upprustningskostnaderav lokaler. Sjiilvklart kommer de att sthlla frigan om det verkligen finns behov av replokaleri Majorna.Dirf6r stiiller jag frigan till dig som liiser denna
ledare?
Vill du ha replohal i Frysen?I sd fall shicka in ett intressebrea till mig, eller Oae
Suensson, med namn pd band, hontahtman, adress, tilder etc och undertechna
breoet, sti hiirs ai aa.
Jagkan ju inte begiira att denna anmhlanska vara bindande men tink noga igenom
innan ni skickar i ett siidant brev. Det vore mycket pinsamt fdr den verksamhet jag iir
ordf6randei om vi fixadeloss lokalersom sedaninte gick att hyra utl
I sambandmeddettaviilkomnarjagpersoneratt deltai dettaarbete.Si du som liiser.
Vill du vara med och tror du att du kan bidra med nagottill detta projekt sAhor av dig
till mig pA kontoret.
Leif Strandh
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MusiHiireninqen
ARRG
horpon6orofr dade var mycketnojda,niir vi till slut
6rwxitsnobttochoenomodtt
en[rqfiio kundeenasom fbrslagtill samverkansavutuecklinq.
lrlonoo
dnoerf,orbesluvol tal mellanARRGoch Rockmagasinet,samt
rit trrunoio
ott-tqimviketsnobbt.
och stadgeiindringarsom dels regleradeanorqonidtionen
ov ftirininqen
- oih de slutningsformeroch principavtalmellan
veiksomheter
somwxit flom- horsd ARRGoch associeradefdreningar,dels
smdninqom
vdllolendelmissniiie
och utokademedlemsinflytandeoch medlemsmissfiiritdnd
blondfero medlemmor.
ansvar i bAdeARRGoch Rockmagasinet.
Mycket
ovmissniiiet
hondlode
om*hrVirens stdmmor prligladesav utdragheier
i relotionemd
mellon
ARRG
ah den na diskussioner,men hostensextrastam*onomisko
ftireninoen
Rockmooosinet.
ma blev precis tvart om. Efter en presensombildorov deJreltidsonsfifldo
vid tation av forslagenantogstiimman enhhllrloqosinet
ochVolvet
fti ottdrivove*- ligt bAdede nya stadgarnaoch samversomiilrecmo
ddr.
kansavtalet.
Detta utmynnade vid virens Arsstimma i
motsattningarsom inte kunde l6sas under stdmman.Diskussionernablev sA utdragnaatt man inte hann ta stillning till
alla stadgeindringar m.m. som medlemmar motionerat om, varf6r frAgorna
bordlades till en extra stimma som utlystestill maj minad.

Arbetsgruppens
uppdrag
Inte heller i maj lyckades stdmman
klara ut problemen,utan man utsAgen
arbetsgrupp- bestiende avAmmi Johansson,MatsJ6nsson,
HansLindstrom,Maths
L u n d sb y e, O v e S v en s s o no c h N i e l s
Osterby - som skulle forhandla med styrelseni Rockmagasinet
ekonomiskforening om ett samverkansavtalmed ARRG,
samt fiiresli hur nya f6reningarskall bildas inom ARRG:sram.
Pa ett tidigt stadium konsulterade
gruppenGoranWidham frAnKontalitntitet
Viistra Gdtalandoch Peter OhlssonfrAn
ABFfiir att fi del av deras erfarenheterav
organisationermed rockanknytning.Efter nigra moten hade gruppen arbetat
framen skisstill organisationsmodell
och
fiirslagtill samarbetsvillkor,som presenteradesfor LeifStrandhoch S@ren
SchouHe rtzman, v ilk a r e p re s e n te ra d e
Rockmagasinet
i fdrhandlingarna.
Under sommarenoch hosten filrsiggick ett intensivt fdrhandlingsarbetefbr
att nAfram till en gemensamoverenskommelsesom allakundeacceptera,och som
kundetlinkasantasavdenextraextrastdmma som utlysts till oktober. Alla inblan-
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SamVefkanSaVtal

Forutomatt ARRG:sstiimmaskallgodklinna den associeradefdreningensstadgar,misteocksiett samverkansavtalgodkinnas, som bl a skall reglerasltet med
samarbetet;hur den associeradef6re.
ningensmedlemmarskallbli medlemmar
i ARRG ritten till dmsesidig representation i respelrtivefiireningars beslutande
organ, samt hur val av representanter
skailgatill; f6rdelningav nyttigheter,som
vinst och fiirlust, lokaler,inventarier,tjiinster o.d.;samt slutligenhur Sndringeller
uppsligningav avtalet skall gi till.
Rockmagasinet
iir den f6rstaf6rening
ARRG som
som pi detta siitt associeratstill ARRG.I
avtalet regleras t ex att ARRG:sstdmma
huvudfiirening
och styrelseutser representantertill RockStiimmansbeslutinnebdratt ARRGnu
gArin i en nyfas,somdkarmedlemmarnas magasinetsstdmmaoch styrelse;att ARRG
mdjligheter till delaktighet och medin- skall godkiinna Magasinets och Valvets
styrelse;
flytandepA olika nivAer,men som ocksA representanteri Rockmagasinets
skall
stiiller krav pA samarbete och an- att fonderadvinst i Rockmagasinet
svarstagande.I korthet innebhr beslutet gi till ARRGom den inte anviinds fdr lokal-,
Forts.sid. 7
att ARRGblir huvudfdrening for olika associerade foreningar, som kan vara antingen ideella eller ekonomiska.Ekonomiska foreningar kan behovas ndr verksamheteninnebiiratt driva en rdrelseav
nigot slag-forutomMagasinetoch Valvet
kan man tiinka sig att det kan bli aktuellt
med replokalshus,servicetill rockband
@okning,PR,mm), skivbolage.d. ExempelpAideellafdreningar,somskullekunna
startasunder ARRG,dr en ungdomsfore.
ning dlir de unga rockbandenoch den
yngre publikenkan tillvaratasina intresfdr
sen,eller speciellaintressefOreningar
olika rockstilar.
F6r att en fiirening skall associeras
m6ste den i sina stadgarha en mAlsiittning som tiverensstdmmermed ARRG:s
och innehilllaen meningsom fastslir att
ftireningen 6r associeradtill ARRG.Den
m6ste ocksA ansvara f6r att dess medlemmar samtidigt iir medlemmari ARRG,
antingen genom direkt personligt medlemskap eller genom indirekt medlemskapvia kollektivanslutning.Denassocierade foreningensstadgar miste ocksi
innehillla en klausulsom regleraratt foreningens tillgingar vid upplOsningskall
tillfallaARRG.

Illustrationer au
Peter Doluing

PUNKAREN

SYNTHAREN

HARDROCKAREN

Punkarenkommer ofta till Valvet, men
har stillan rAd att gA in. Istiillet verkar
punkarenliiggaalla sina pengarpA sprit,
f6r det dr vlil f6 kategorier av Valvetbestikarnasom iir si fullanir de kommer.
Bra rbj brukar det i alla fall vara framfor
scenenndr bandsom M6geloch Rdserbajs
dundrar pA. Den nya generationenpunkare 6r runt 17-18ir, och har egentligen
inte sbrskilt mycket gemensamtmed de
som var iging i slutet av TGtalet."Punk's
Not Dead!"

Till skillnadfrin punkarenhar syntharen
ofta bra med pengar.De betalar glirna
over 100kr foratt fAsebrasynthband,och
de har ofta den goda egenskapenatt de
tiveniir nyfiknapAokiindaband.Vlilkliidda
ir de ocks6,och oftast ganskastlidade.
Fastdet iir klart, visst blir det rdj niir Die
Krupps,Morlocksoch liknandeband be
s6ker Valvet. Syntharenverkar ha svirt
fo r a tt u m ges med fol k frA n andra
subkulturer,och de verkarha en bra sammanhillning inom sin grupp. "Front 242
iiber alles!"

Den traditionellahirdrockaren ger bara
och kollar pA band han har i sin skivsamlingoch pApolarnasorkestrar.Dessbdttre
k2innerde flestahirdrockare varandra,sA
niir de lokala HeavyMetal-bandenspelar
pA Valvet kommer ofta en hel del folk.
Dessutom6r de flestahArdrocksfansmed
i nigot band. Headbangingoch mycket
oldrickande hor till hirdrockskonserterna, bAde niir det giiller publiken och
band som ConcreteStuff,Major N.A.och
Highlander."Deathto falsemetal!"
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Men tro inte att virens program blir trakigt for det. Forutom alla
bra lokala band blir de utlAnclskainslagen fortfaranclevanliga.
Meat Beat Manifesto, Spiritualized och 24-7Spyz dr band som d,r
prelimindrbokadeunclerjanuarioch februari,och om allt gArilAs
kommer dnnu fler frAcka utliindska orkestrar att besoka klubben
pA Magasinsgatan.
Under hosten har en hel clel kul band spelat pA Magasinet,
och det lir kul att konstatera att goteborgsband som Union
Carbide och Blue For Two kan dra bra med folk tvA dagar i rad.
Det dr trAkigare att konstatera att den nya popvAgen inte verkar
intressera goteborgarna det minsta. Paketturn6n mecl Popsicle,
Mindscape och 'fhis Perfect Day drog precis som Eggstone
alldeles for lite folk.
Ta nu och gA och se pA lokala band lite oftare, och skyll inte
pA att det 5r for dyrt nir det Ar fri entr6.
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Ny organisationforts. frdn sid. 4
inventarie eller personalkostnader.Vid
tillfiilligalikviditetsbristereller fdrlusteri
Rockmagasinetskall ARRGbevilja riinte.
fritt lAneller bidrag, om kostnadernafor
dessaliggerinom ARRG:sbudgetram.
Ndr organisationenvdxer med allt fler
verksamheter okar kraven pA ett gemensamt kansli for att sk6ta ekonomi,
korrespondens.
information,PRmm.Aven
kansligruppenskall utse representanter
till Rockmagasinetsstyrelse. Dessutom
skall kanslichefeningAi Rockmagasinets
ledningsgrupp.

Styrelsens arbete
De nya stadgar som antogs av extrastdmman innehAller iiven andra fbriindringar5n sAdanasom ar koppladetill
associeradeforeningar.Flera 2indringar
har att gora med styrelsen,som nu dr
utdkadtill sju ordinarieledamoteroch tre
suppleanter.
Eftersom nAgra gamla styrelseledambter avgick f6r att koncentrerasig pA
arbetet i Rockmagasinet (samverkansavtalet utgir frAn att ansvar och funktioner skall spridas pi sii minga medlemmarsomm6jligt) valdeextrastdmman
in flera nya styrelsemedlemmar.
Associerad forening har rlitt att utse
en representantatt adjungerastill ARRG:s
styrelsemoten,som skall iiga rum minst
sex ganger om 6ret. De nya stadgarna
specificerarocksA nu fler uppgifter for
styrelsen,t ex att samordnasamarbetet
med och mellan associeradeforeningar,
ochatt kontinuerligtoch aktirt hAllainformation om beslut pA styrelsemdtenoch
sthmmortillgiingligf6r medlemmarna.

Stiimmor
Ett antal stadgeforiindringar handlade om former och rutiner for stiimmor.I
kallelsetill stdmmaskall nu ingAdagordning och befintligtbeslutsunderlag.
Vidare skallstlmma placerasp€rsAdantid att
denintekolliderarmedannanverksamhet
i ARRGeller associeradforening.For att
stdmmanskallvara beslutsfdrm6stemer
5n femton rostberittigadendrvara.
Fbrutom ordinarie Arsstdmma- som
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hiills under viren och bl a behandlar av- utskrift med f6riindringarna kursiverade
gAendestyrelsens ansvarsfrihet och val
for att de latt skall hittas.
av styrelse, revisorer och valberedningMaths Lundsbye
nyuald styrelsemedlem.
skall en halvirsstiimma hillas pi h6sten
som bl a beslutarom medlemsavgiftfor
k o mma n d e verksamhetsir.
Enextrastdmma
kan utlysas om en
styrelsemedlemeller -suppleant kriiv e r d e t, e l l er di
minst 20%av foreningens medlemmar
skrivit under ett sADet finns bara tvi sdtt att bli rik. De stora inkomsterna,
dant krav.
eller
de smi'utgifterna. Jemfcir vira priser med andra
Slutligenantogs
uthyrningsfirmors.
Di inser du att det lcinar sig att hyra
ett antal stadgeiindav
oss.
Nigra
prisexempel:
ringar som reglerar
Storlrlubbrigg
1.200:hurmedlemmarkan
Community Batar 4 x 15", toppar 1;r 12" + 2"+ ts,eeter, 2000r
antasoch uteslutas;
,rte.qrack,1 monitorer, multikabel, I6 kan Stu)bnnrter-miter,
2t
hur ansvarskall for,ererb, eq, mikar,,ttativ, kaltkqe etc etc
delas mellan stlimlitenklubbrigg
600:ma,styrelse,arbetsComnunity Fullran-qeLi)or 2 r ] 5"+ I't +ts,eeter,2 monitorer, 8 kan
grupper och indivimlrer, reuerb, eq, mikar, ttrtti', kabk.qe etc etc.
d e r; h u r a nsti i l l 8 kannOl lial$,:oou'nrc)ttati,, mlter, kabeletc
400:ningarskallregleras
10 kannOl lill$, i00u,mt) ttatit, mlter, kabelctc
600:osv.
Den som 5r intresserad att studera de nya stadgarna i detalj kan
k o mma u pp ti l l
Ljudkonrult
Koarnbygatan 10, 15I 51 tViiln?al, 051-27 18 16, 070-061 104
ARRGskontor och
titta pA dem pi ort
och st,iille.Vi har en

MorcJamlo
littlehrcad!
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Fiirondro6reti rodorronqerodes
i vdrosNorden
Rockor
oo med en stukad fot som foljd. Finska sjukhus 5r inga roliga
Moqosinel.
I okohrvordeidoosfttrAboofto6rodetmotsio- upplevelser,kuncleHenrik meddela nAgratimmar senare.
ronte,ochunder
tv6inlensivo
do'qor
soelode
oc'lr
rriffodes
bond
Lordagen innebar intressant sightseeing av Abo, samt
fr6nFinlond,
Alond,
Sverige,
Doimork
ochNorge.
soundcheckoch ovriga forberedelserinfor Oros spelningpA den
Vi var treARRG-medarbetaresom tillsammans med irets svenska
rel)resentanter Oro kn6dde in oss i en van och ikte ivdg till
FinlandsfArjan torsdagen innan festivalhelgen. Efter nAgra
felk6rningar och lite for linga raster korde vi ombord pA fdrjan
i Stockholm tre minuter innan avgingstid! Tidigt pi fredag
morgon var vi framme i
Abo, ganska slitna efter
en hArd natt pA b6ten.
Mitt i centrala Abo lAg
Keskushotelli clSrvi tog
in och vi inlecldenaturligtvis var finska vistelse meclen finsksauna
och finskt klass IV-61.Vi
konstaterade ocksA att
Abo visade sig vara en
trevlig stad. PAfreclagskviillen spela<lebanden
frin Danmark, Finland
och Norge och dven om
publiken inte var den

sena lordagskvdllen. Alands December Boys gjorde bra ifrin sig,
men kvdllen tillhorde helt klart Oro. Detta var forsta gAngen cle
framforde sin framtidsshow, och alla inblandade var mycket
nojda. Inte si konstigt, forresten, eftersom spelningen var det
bdsta jagsett pA ldnge.Den frnskaarrangiirensatill och med att
det var det niist bdsta han sett efter The
Band! Ett sAdant omdome 5r ju inte tr6kigt att
fA.Efterfestendgderum p6 hotellet, och saunan
saknades inte heller
hlr.
N o r d i sk
rock'n'rollforbrodning, alltsA.
En vdlfr)rtjdntnatts somn f6ljde, och sondagen innebar vila och farvdl pA den mysiga
rockpuben Tinatuoppi. En mycket lyckad och
vdlarrangerad Norden RockarJestival var i
och med detta over. och kvar for oss var
"bara" bAt- och bilresan hem. Aven den gick
bra, sA pA mAndag kvdll kom ett slitet gang
tillbaks till Goteborg igen. I februari '93 dr det
dags Norden Rockar dnnu en gAng, och visst
blir clet lika kul dA.
Edward Jansrcn

strirsta fAr kvillen betraktas som lyckad. Festivalen Agde rum pi KAren iAbo, som pAminde
en hel clel om KAren i
Griteborg. Ett trevligt
stAlle,som dockkanske
var en lite for stor lokal
for ett evenernang som
Norden Ro ckar. Go d
stiimning var det i vilket fall som helst och i
clen allmdnna festyran
lyckacles Oro -Hen rik
hoppa ner for en trappa
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I hiisthor det onordnols
en stor bedomtsav en jury som bestitt av olika
rockbondsttivlinq
i Portille
- Portillerocken
musikfolkvarje giing bl a Rod Cansby-92.Ndshn
40Fndhorisexdelttivlinqor,
ARRG-magasinet,
Berra Laneby - Vuxenhe"semlfinoler"
ochsbrfinolriivlot-po skolan, Lasse Andersson- ABF, Daniel
Porlillegdrden
ldrottsholl. Wodusek- TBV samt ett stort antalmusiochPorthiillo
Blandde tdvlandehar synts bAdegamla
veteraner och rena nyborjare. Att man
lyckatsfAsi minga bandberor delspi att
Partillehar ett ovanligtrikt rockmusikliv
(ConcreteStuffvann rockslaget-91),och
att tiivlingen har mycket fina priser.
ForstapristagarnafAr t ex, fem dagar i
JMstudio, 500 CD-skivor,spelning pi
Magasinet,medverkani KanalG6teborgs
Kraftstationen m.m.
Banden har under tdvlingens lopp

och 3. Presenterarockkultur av h6g kvalit6.Arrangdreriir, f6rutom PartillegArden,
ABF,Vuxenskolanoch Medborgarskolan.
I finalenden 5 decemberslogs Backstabbers, Lover Under Cover, Shabby
ker och musikliirare frAn Partille med June,Nightshift,JavetteBandoch Horse.
omnejd.
molestersom forstapriset.Vinnare2irej
Partillerocken har serverat over 30 avgjortvid dennatidningspressliiggning,
timmar god rockmusikoch c:a 2500per- men alla sex finalbandenkan avnjutaspi
soner har bevistat de tio arrangemangen. Magasinetunder den ndrmastetiden.
Varfdranordnarman dAen sidan hiir
Arrangorernai Partillehar fitt blodad
stor rockbandstdvling?Partillegiirden, tand,och borjar i dagarnaplaneringenfor
som dr initiativtagare,har tre syftenmed Partillerocken-93.F6r info: kontaktaHAsinmusikverksamhet;
l. Anordnadrogfritt
kan Fransson,Partillegirdentel: 031- 36
ndjesutbud i den egna kommunen, 2.
l0 62,fax:031- 36 1063.
Hdkan Fransson
Stodia denlokalarockmusikverksamheten
Partillegdrden

Tvdormedl'.lorden
Rockor,
ochdetliirior den eller artrikedomenom man si vill.
vdxofillsiqochbliettkdntochresoekb;otMingfald iir en fbrutsiittningfor ett rikt
brumfrii nordisk
musik.
Tonkhmd och levandemusikliv,ett nytt steg i den
Norden
Rockor
tirottMh fromdefnord- riktningentas pA Magasineti februari-93
iskofill ftirm6nftir denonglo-soxisko
di GoteborgAterstArfbr vlirdskapet.FrAgan 6r vilket band som ska representera
musikmoffion
Norden Rockar iir alltsi ett forum som
bejakarartister som sjungerpA sitt eget
sprAkoch vAgarvarasigsjlilvaoberoende
av alla likriktningstrender.
NordenRockarskabefriimjamAngfal-

Sverigeunder dessadagar?
Dessaband kommer dvenatt ika med
och representeraSverigei niista hosts
Norden Rockar arrangemangi norska
vdnortenBergen.

Vi sokerbandsomsjungerpAsvenska,
som har en egen stil, iir personliga,
upcoming,originella,sjiilvstiindiga,vad
ni vill. Kort sagt,band som gor sin egen
grej.
Forsta 6ret 1991 var det Jiivlar
Anamma. 1992ORO.kanske blir det NI
1993.Fyll i kupongenoch skicka in den
(eller en avskrift) till ARRG-kontoret,
Kungsgatan
7A,4tt l9 GOTEBORG,
eller
lSmnain den pi MagasinetsenastI I jan.

Klortott vi vill represenlero
Sverigei niistqdrgdngov NordenRockor.
Gruppens
namn

Antalmedlemmar

Kontaktman

Allmentom gruppen

Aq|ess

Sattning

En rockref

Svartaretin ni
statis
som TV-sktirmarnaoc
kriilar han upp
en drommare
i vitt ban
This is th
this is T11
Radiofiu
Den Mekaili
X-ploderaroch
h6lleri sinaeg
sliipper aldrlg
kltittrar och klZi
lindar in mikrofonstat
olikadt
6lar,vrilar,os
leker,srr
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Max27iir bideenhemforsikringochenresefrirsdkring.
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tickerdigochdinagrejer
hemma ochutomlands.
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V6reqen'h6dvtirdo&'lcifStrundh
horottt ochlqt pris.inlesnusulun
kuhuftris.
kultur
Okev,shuiiir ockso
siioer'en
&1,nftndetvorinleomsnus
sorirdetskrille
bertittus
omhiir.
DetiirABFGiiteborgsom har utsett Leif
Strandh att tillsammans med Jens
Mattiassonbli 1992Arskulturpristagare.
Detta pris delas ut irligen till personer
som gjort anmiirkningsvdrda insatser
fiir kulturlivet i Giiteborg.Priset utdelades under hdgtidliga former pi folkets
hus den 23 oktober pi ABF Giiteborgs
irsmdte. Eftertal och under ovationer
stegLeffeframoch mottogett stipendie
ur Arne Hasselgrens(ABFGBG'sordfG
rande) hand.
Jurynhadefdljandemotivering;"Leif
Strandh har erhillit priset fiir sitt engagemang for rockmusiken i Goteborg.
1987- da ett stort antal grupper riskerade att bli av med sina repetitionsloka-
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JonBlokeTrio
RenoRomomedHogons
UlfWokenius
Group
BluesBond
JimmyRogers
Kvortett
SvonteTuresson
RolfJordemork
Bqnd
Anglospel
Eorlond
ErikSteenFlomencofusion
ChicogoExpress
ChicogoExpress
Nydrsmotin6

ler - var Leif Strandh en av initiativtagarnatifl AlrtionsgruppenRdddaRocken
(ARRG). Genom
i
Giiteborg
aktionsgruppenkundemi,ngarepetitionslokaler rliddas och aktionsgruppen utvecklas samtidigt till musikfdreningen
ARRG.Idaglir musikforeningen,med Leif
Strandh som ordforande, en motor for
rockmusikeni Goteborg.Fiireningendriver idag tvi rockklubbar, anordnar konserter och ger ut en tidning. Foreningen
har ocksi i sin verksamhet,genom samarbetemed olika miljdrorelser, utvecklat
ett engagemangfdr natur och milj6, vilket bl a resulterat i stodgalor och
skivproduktionen"Savethe Whales".Leif
Strandh har genom sitt arbete banat vig
for att rockmusiken numera miste ses
som en i Gdteborg erkiind kulturform.
Hans insats har varit av stor betydelse
fdr ungdomskultureni vir stad".
Rod Cansbv

F6reningen
Jozz i G6ieborg

Jozzklubben
Nefertiti
Hvitfeldtsplotsen
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41120 GOTEBORG
Progrominformotion
tel:031- l3 25 53
Fred-Lardogor
2l .00-02.00
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I 6OO.TALSOPERA
I SPARVAGSHATLARNA
Utomjordiska Barockbolagetger under januari minad den tre hundra Ar gamlaoperan Dido &Aneas i G$Hallen i Majorna. Det hela
riir sig om en klassiskhistoria om Drottning Dido av Kartago,och operan betralctassom barockensmest kiinda. Operanhar premihr
den 15januari '93,och spelasI I f6restiillningar.Till sommarenplanerasdessutomen turn6.
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(6venhanstuderandepAmusiklinjen)som
niimnde
att han brukar sjungalite grand.
(F.D.DeepShit Djonkies)
Bondets
influenser
tirsdbredo
som:
Toto, Direkt kom kommentaren frin Mattias Exlrcme,
PhilCollins
somtVi' "Frin och med nu iir du sAngarei viirt
Bondet
i Nirvono,
bildodes
underelf krillorpund
qiinoet
Desstdom
hdo
ulom band", och pA den viigen iir det.
ilcker
Portille
mdlimmor voldi.
okt-92uhvdiverse
hir iifuenser Slittningenser ut som foljer: Mattias
oihnislen
ottoil6nsoelet
urTeochers
PetochConcrele
$uff.
lrtolmsrcth.
iv Ynqwie
Defhqeriu vid Bergenkull- trummor, backupsing, Erik
Bandet bestAr av Pillu - gitarr, sAng,
-musik
honde-n
oil
det
tir
vorierod
de Mjdnlis - sing, munspel, (Kar-) Dan Je
Maricon- bas,s6ngsamtThorne-trumma.
po,dakvillioqposl6
biuder
oil
det
tir
6t hansson - gitarr, backup sing, Anders
Derasinfluenser(heltenligtPillu)ir: Pjotr
dbt
h8fef
det
dror.
"sinrbnisko"
Hermansson- bas, Henrik GunnarssonCielenski,TeresaOrlowskioch Shitlovers
(en
Trots
att
Mad
Mob
iir
ett
ungt
band
Keyboard,backup siing.
II.Desattesnabbt ihop tre lAtaroch stdllde
pi
20
man
v?ildigt
snittilder
6r)
spelar
Man satsarallt pi att sli igenommed
upp i en rocktiivling.Dhr gick man vidare
moget
och
nyanserat.
Bandet
har
med
sin
egen musik och vill absolut inte bli
till semifinal,mentyviirr klarademaninte
fungerat
4
minanuvarande
sittning
i
c:a
nigot
dussingiing.Grabbarnasiigeratt de
av att gii vidare till final.
der
6ven
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bandet
hellrespelarsinegen
Man kan nog sliga, utan att bverdriva
i
har
funnits
i
sig
ett
musik,utan komproallt for mycket, att Iron Shitsnakes5r ett
ir.
Mattias
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Dan
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till
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talmusik
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deavdettaiirdebara
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dlir
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att gratulera,mende
som bandet
Mensnartville
sAng.
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samtidigt att det
r6 n t
har
man
utveckla
sig
dr
en
tuff och hArd
bandet beo
c
h
d
a
b
o
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bransch
de gett sig
sthmt sig fdr en fortsiittning. Jag skulle
Mattias
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sjunga
in
i.
Till
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vilja betecknaderasmusiksom en blandg
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n
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l
i
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formedla
ett taning av heavymetal,thrash och punk.De
tyckte
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ett
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har:
6r kul att lyssnapA och de verkar ha kul
att
han
inte
riickte
Ovninggerfdrdighet
sjdlvaocksi, en sak som jag personligen
- Fiirdighet ger kunviirdesiitter mycket. Soundet iir mycket till och dA bbrjade
ny
man
sdka
efter
en
skap - Kunskap ger
tltt och de liitar jag hbrt var tighta och
M
atti
as,
s
i
n
g
a
re
.
makt - Makt ger
varierade. Jag tror att Iron Shitsnakes
g
a
r
pi
pengar- Pengarger
s
o
m
mycket viil kan bli nA't annat 6n ett
musiklinjen,
f
triif
ade
AIII - ALLT AN TVINhobbyband,bara viljan fiirnsddr.
av
en
slump
Erik
NOR.
Rod Cansby
Rod Cansby

och litskrivare Nicola naturligtvisinte av

Ettotileborosbond
kiimoode
i m6noo att spela.Strax efter det att Nuts blev ett
som
Nlub,
driorThe
sedermero
boroNur.h minneblott bildadehan den nya konstelsldppte
eneqenLPochYormd poen lationen Jellydevils.Nico sjiilv iterfinns
spliFtP,
som-Hdovor okei,mdrinle pA gitarr och sAng,derasfore detta ljudmyckel
mer.
teknikerRizzaspelargitarr,medanMicke
Forett Ar sedanungefiirborjadedet dliremot hiinda saker med deras musik. De
speladein nAgrademos med mycket bra
lAtar,och deraslivespelningarforra hosten var ocksA lysande. Tyvdrr hiinde dA
det som hiinder minga band niir genombrottet uteblir - interna bekymmerledde
till att bandetsplittrades.Nuts'frontfigur
14

sktiterbasenoch Christertrummorna.En
arbetstapehar jag lyssnat p6, och liven
dettaiir mycketbra.Osigrock'n'roll med
klarahitinslaglir vad det glller, och stilen
liggernAgonstans
mellanSatoroch D.A.D.
PAValvetsmedlemsfestden 5 december begir de sin livedebut,men det har
redan lgt rum ndr ni ldserdetta.Jagkan

inte sen6gonanledningtill att inte det blir
en succ6for de hiir stollarna.
EdwardJansson

Blackmailtar inte siirskilt allvarligt pi
nAgonting- i varje fall inte i sinatexter.En
av derasnya lAtar,HostagePaid,anspelar
iir ett nytl nomninom pAutpressningstemat.Sjlilvafunderar de
PeoAxelsson
oilun,svnft.Tonv Blockmoil
- sono,
i Ciibborqsrocken,
men'qruppen
hordock pii att kallasin musikfdr "RedMilk Metal",
Pilsson
Tru-nk
J6h6nnesson
- hummor.
trotsottirolr[nmointeiir med syftning pii ett aktuellt fall. De som
'qllon. sonq.
bos.OlliPercnen
Dessohdllirooliinqe
qrobbor
qrupo;n
sommorenabsolutvill siitta etiketterfArkanskeskriva
bildor
Shirbbvlune
som qomli.Dehidesittiundtruqiq
ochsedon
deishir & ipelqti oliko "Punk-blues-jazz-funk-rock...".
ipelorrock'n'6ll
hiedvildoiifuenser. 1988,
NAgon ny
medolikonbmn.Mest demo har de inte hunnit gora."Vi har haft
Dessa"vilda influenser"de talar om dr; konstellotioner
vordesomlrlentolico.
Niirqrue fullt upp med att skriva nya litar och repa
LivingColour,ACDC,Rush,Hirdrock, In- kiindo
penspliilrodes
i hiishshrtsotcRdhh, in siing till de gamla,for att si snabbt som
stru m ent alm us ik s a m t J a z z fu s i o n ,
lens
dch
Donne
under
nomnel
Blockmoil.mojligt komma ut igen.Men vi funderar
konstigarein si var det inte. Deskaparen
trevlig mix av detta och fArut en produkt Dehar influeratsav allt friin Hendrix,Pink pa att gdra en livMemo." Med 6ver 50
spelningar i rygF l o y d , Al i ce
som kan lliggas i "facket lor vuxenrock".
gen5r de ett rutiCooper, AttenAtt placera n6rgoni ett fack iir alltid
nerat live-band
farligt men jag menar att Shabby June tat m fl,till Sator
som ilskar att
spelarsammaslagsmusiksom t ex Bruce och Soundgarspelaut fdr fullt.
d e n . P i den
Springsteen,Tom Petty,John Cougar,m
"Stort artisteri"
demo de spelafl. Detta lir sagt i positiv mening,det iir
skrevGPt ex om
de in for ett 6r
alltsii bra, fbr att inte siiga, mycket bra.
deras framtr6Sh a b by J une v ill i n te b l i n i i g o n s e d a n (som
dande i RockslaMentalica)finns
"musikm6bel" (deras egnauttryck), utan
get i varas.Nyligengjorde de succ6i sin
det skahelatiden hdndasakerpi scenen. t ex "Kinslor fdr dig" med en utpriiglad
Det ska inte finnas nAgradoda stunder blueskiinsla,och rockosiga "l briinnvin nypremiiirsom BlackmailpAAlla Helgons
skall du bada" med deras typiska klack- Rocki MusikensHus.I h6st skallde ocks6
utan helatiden kdnnasfrbscht.Enligtmin
tiivla i Rock-Knockoch i LIFE:srockmeningtror jag de kan lyckas.Inom den sparkshumor.Humorn iir ocksAtydlig i
"Ja
mi hon leva" pA bandstiivling.De som 6nnu inte har h6rt
ndrmasteframtidenkommermanatt pro- deras rockversion av
ducera en video, framfiirallt tiinkt att spe- FolkteaternsCD Hjliltar.I dag iir soundet dem har chansen fredag22ll pii Valvet.
ML
iinnu tyngre och tuffare.
las i programmet"Hemkort".
Rod Cansby
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X-Plone
getY-4ngre
iir 19926rsRockslo
ocheilmvcket
nrtdehldem
"unof"bond,
po'l86r.Detqtillhotsspelor
liqqer
deen
m-uiik
som.mon
ftirknippor
mddhtydligr
oEreonFEr.
Bandet bestAr av fem grabbar; Andreas
Magnusson- sing, gitarr, AndreasJohannesson- bas, Daniel Olsson- keyboard,
Stefan Brusk - trummor samt Jonas
Emanuelsson- gitarr. Den som skriver
bandetsmaterial lir i fdrsta hand Andreas
Magnusson,- Det h:inder att de andra
kommer med liitar, men det ir inte ofta,
siiger han.
Framtidsplanerna f6r X-Plane iir att
f6rsokafixasi minga gigdet baragir och,
om mojligt,ett hiigrandeskivkontrakt.SA
finns det nigon bolags-scoutsom l6ser
detta, tag kontakt med bandet.
Rod Cansby
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S;ittningen 5r som foljer; Anclers Malmer trurnrnor,
Johan
Reiv6r'r- lLras
och Johan
Lannering - gitarr. De
spelar nAgon slags
"smr)rig mjuk punk", i
positiv betydelse,med
Seattle sound. Influensernahr fr6mst Alice
in Chains, Mudhoney
och Bluesi alla former.
Alla tre hoppas de att i

hio(l6.I 7& I 76dhorfunnits
Detlo
unoo
med
i c:oell& ochipeloreneqen'musik
rinqo
6lder
etl o6rodt driv.Trotssin
qitoiren
och
sltiooo
vdoiroiobborno
rrumhoisrq
ftir
helo
boiobio bosoch
mo'
liudbilden,
dethtyderpomusikolisk

en framticl bli kAnda
och kunna leva pA sitt musicerande.Vad
cle siktar in sig pA i nulAgetdr att odla sA
mAnga kontakter som nrr)jligt.En kul sak
som Anders berdttade fiir mig per telefon,
5r att nar de gor sina lAtar brukar de
funclerapA hur ar.rdraskulle ha gjort... sedan gor de tvirtom.
Rod Cansby

genhet.

Jovetle
iir ennyorfistfrdnGibborqsom
ollmusik
ochbxt sitilv.
skriver
Musiken bestAr av morlern svensk pop
med dansanta rytmer. Uncler Aret som
gAtt har Javette bancl spelat pA en mdngd
olika klubbar i stan och visat sig vara ett
bra och uppskattat liveband. Bandet bestAr av musiker som ir viil etablerade i
Goteborgsmusikliv. Vaclcletgdllerframti
clen kommer Javette ban<l att spela ute
mycket och befasta sin staillningsom ett
LC
bra partybancl.
I6

sflltBoRN
Sfrrte Of Disconnection
lRcdium/mNw tPl

Den hir plattan piminner ganska
mycket om Stillborns f6rra alster, "The
PermanentSolution". Det dr alltsi
ganskalingt ifrAn deras otroliga debut
"Necrospirituals". Det iir ett friickt
sound pdrden nya plattan, men litarna
klinns lite svirtillglngliga. Det lir dock
ingen tvekan om att detta 5r ett band
som vet vad de gor. Jag har hort flera
klagapi singaren Henkesinsatser, men
jag tycker hans r6st passarbra in i
Stillbornsmusik.Dettaiir med siikerhet
en skiva som vdxer ju mer man lyssnar
pi den,sAjag ger den nigra chansertill,
men dn sdrl6nge5r den inte mer dn
"okej".
E.J.
***

UNION CARBIDE
PRODUGTTONS
Swing lRodlum/ill{W

tPl

Union Carbidestvi forsta plattor tillhiir
minaabsolutafavoriter,men den tredje
- "From InfluenceTo lgnorance"- var en
besvikelse,tycker jag. Diirfdr var
"Swing" en positiv overraskning.Siillan
eller aldrig har Carbidehar haft sAhiir
starkal6tar. "WaitingFor Turns" och
"Solution" iir riktiga hojdare, och dven
live visade sig de hiir litarna funka.
Dliremotvet jag inte om producenten
SteveAlbini, som skavara sAfantastisk,
har gjort nigot miirkviirdigt jobb. Lite
halvrisigt sound tycker jag allt att det
dr, men det kanskelir meningen.Hur
som helst,en mycket bra platta iir detta
och den lir hilla liinge.
E.J.
.

****

ANIT.CTTIEX
Fucked In Finland
lAdo EPI
GoteborgsbrOtkungarAnti-Cimexhar
som fiirsta livstecken pA ett bra tag
sllippt en live.EPinspelad i Finland,och
det 6r en kul historia.Alla som gillar
Anti-Cimexkommer att iilska det hbr,
men de liir knappast fA nigra nya fans
genom plattan. Det dr snabbt, det ir
briitigt, det iir brutalt och det iir bra.
Visst 6r det simpel musik,men fA band
har sin total attityd som de kdcka
gossarnai Anti-Cimex.
E.J.

GAEDES
Unworthy Eristence
lDemof
Dodsmetalliir vad det 6r frigan om
hir. Stan 6r full av band inom den
genren,och jag miste allt siiga att
Giiteborg har viil sA bra d6dsband
som Stockholm,trots att huvudkommunensorkestrar iir mycket mer
hypade iin Goteborgs.Caedeshar
relativt egenstil, och de har spolat de
dlir hysteriskt snabba och brutala
partierna.De har en del goda id6er
och det ir en trevlig demo,om dn
inte fantastisk.De ir tajta och de
l6ter som sagt inte som alla andra
inom genren.Anaa gOrbandet sig
bast till sin rdtt live, si f6rs6k ta
chansenatt kolla in dem.
E.J.
***

OBG PUNK 77.80
lNonsrop GDf

Det var blittre forr, (5ven Attentat).
Jiimfort med den skit som kom frin
Tjockhult i sammaveva si iir det hiir
Sktavara. Vissa litar kinns lika
aktuella idag, ta till exempel "Rik Man
FattigMan" med GdteborgSound,
sAnaldtar gors inte l6ngre...Men det
iir klart med dagensekonomiska
politik kommer de siikert snart igen.
Libb Yadyap
*****

CONGRETESTUFF
Demo 2
Detta 5r bra! ConcreteStuff som
tidigare har slippt en del halvtaskigt
materialhar nu skdrpt till sig rejiilt.
Tre lAtarinnehAllerden hiir tapen,
och alla tre dr bra. Det iir ett betydligt
hArdaresound nu, och det hela liter
mycket amerikanskt.Jag kan tlnka
mig att Tony och grabbarna har
lyssnat en del pA Panteraoch
liknande USA-giing,for det 5r den
ljudbildensom dominerarpe tapen.
Biista liiten iir i mitt tycke "Headkick
Revolution", men det iir ett jiimnt
litmaterial de presenterar.Nu hr det
liige att skivbolagenskiirper sig och
inte signar halvtrista hirdrocksband
frAnstan utan viljer ConcreteStuff.
E.J.
****

****
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