
30  |  alekuriren   |   nummer 33  |   vecka 38  |   2007

Välkommen till Global Forum, den 5 november i Göteborg. 
Tre spännande teman står i fokus: klimatförändringar, 
framtidens arbetsmarknad och medveten konsumtion. 
Det här är ett unikt tillfälle för dig att reflektera och 

få fakta, men också att själv delta i debatten om 
några av samtidens viktigaste frågor. 

Läs mer och anmäl dig på www.globalforum.nu 

Det 4:e internationella globaliseringsmötet

God morgon

Världen,
hur står det till?

ALAFORS. Det blir 
tidig julafton för alla 
hårdsrockfantaster i 
Ale.

Redan lördag 20 
oktober spelar omått-
ligt populära Freak Kit-
chen i Medborgarhuset, 
Alafors.

– Det är få arrange-
mang för oss som gillar 
den här musiken, så det 
känns helt underbart 
att vi nu kan erbjuda 
en riktig hårdrocksfest 
på hemmaplan, säger 
Sofie Tjusling som till-
sammans med maken 
Jörgen står bakom 
arrangemanget.

Freak Kitchen är det stora 
dragplåstret, ett Göteborgs-
band som släppt sex plattor, 
den senaste Organic för två år 
sedan. Gruppen har blivit fli-
tigt anlitad och fick tidigt mu-
sikrecensenterna att betona 
den för många okända genren, 
progressiv rock. Det är en av-
ancerad nisch och innehåller 
såväl traditionell hårdrock 
som jazz och pop.

– Men det är framför allt 
en show. Freak Kitchen ska 
ses live, understryker Sofie 
Tjusling.

Trots att bandet har spel-
ningar i princip världen över 
omöjliggörs inte en sväng till 
Alafors i oktober.

– Vi har en bra relation till 
bandet och de har givit oss bra 
förutsättningar att genomföra 

arrangemanget, avslöjar Sofie 
för lokaltidningen.

Eldrimner förband
Innan den stora finalen värms 
publiken upp av Eldrimner, 
ett lokalt band där den yngre 
generationen Tjusling finns 
representerad.

– Sonen Martin, 15, spelar 
gitarr i bandet. Det här är väl-
digt tungt, death metal, men 
det brukar vara en period i 
tonåren som vissa killar måste 
gå igenom. Jag tror att den här 
gruppen snart spelar en helt 
annan musik, säger Sofie.

The Cold Existensence är 
nästa hårdrocksband på scen 
och de följs av Just as Priest 
som är ett gäng vuxna hård-
rockare. Vad de spelar är inte 
svårt att lista ut.

– De är frälsta av Judas 
Priest så deras repertoar inne-
håller inga sensationer, men 
det är kult och alla är väldigt 
skickliga musiker.

Konferencier under kvällen 
är Mikael Riesebeck, som 
slog igenom med barnpro-
grammet Kosmos och Kattis 
där han gjorde en rolig rymd-
varelse med en grön kostym 
och kastrull på huvudet. Pro-
grammet blev en långkörare, 
384 avsnitt gick i TV4! Ries-
beck har också medverkat i ett 
antal produktioner med revy-
artisterna Stefan och Christer. 
Men framför allt – och det är 
skälet till varför han kommer 
att stå på scenen i Medborgar-
huset i Alafors – han är kusin 
till Sofie.

– Vi är så tacksamma och 
glada för att Mikael ville ställa 
upp. Det blir en extra krydda, 
understryker hon.

Som en följd av Hårdrocks-
konserten har kontakterna 
med Freak kitchen lett till 
att Ale Fritid nu har engage-
rat gitarristen Mattias ”IA” 
Eklund, till en work-shop för 
unga musiker i kommunen. 
onsdag 10 oktober kommer 
IA att lära ut många hemlig-
heter under ett antal kvälls-
timmar i Ale gymnasium.

– Vilket tillfälle det blir för 
rocksugna killar och tjejer att 
få lite bonuskunskaper. IA är 
en van föredragare och en lä-
romästare för väldigt många, 
berättar Sofie.

Lördagen den 20 oktober, 
julafton för hårdrockare i Ale 
kommun, har bara en nack-
del. Antalet deltagare är be-
gränsat. Lokalen kan bara ta 
in 350 personer, vilket gör att 
arrangören valt att bara sälja 
biljetter som förköp.

– Det känns bra att kunna 
tala om i god tid om det är 
slutsålt. Freak kitchen drar 
folk från hela Västsverige, 
men vi hoppas att det inte 
hinner sprida sig förrän alla 
hårdrocksälskare i kommu-
nen försett sig med biljet-
ter. De kommer att säljas på 
biblioteken i Ale, informerar 
Sofie.

Kyrkligt engagerad
Hennes egen bakgrund till 
varför hon förälskat sig i hård-
rocken är något annorlunda. 
Hon är nämligen, och har 
alltid varit, engagerad i Svens-
ka kyrkan. Hon gillade tidigt 
rock och tyckte varken då eller 
nu att kyrkan har något med 
valet av musik att göra.

– För många är kanske 
just hårdrocken en fas i livet 
som sedan mattas av, men 

för mig har det varit tvärt-
om. Jag gillar det mer än nå-
gonsin idag, kanske beror det 
också lite på att jag är gift med 
Jörgen som spelar aktivt, be-
rättar Sofie som kan tycka att 
många har en felaktig bild av 
hårdrocken och dess anhäng-
are.

– Många hårdrockare kan 
uppfattas som destruktiva 

och musiken de framför kan 
ibland vara väldigt tung. Jag 
hävdar dock att utan musi-
ken som ventil hade dessa 
killar varit ännu mer destruk-
tiva. Genom hårdrocken får 
de utlopp för många av sina 
känslor.

Konserten i Ledet är ett 
drogfritt arrangemang.

– Det finns ingen koppling 

mellan droger och hårdrock. 
Jag har varit på mängder av 
konserter, där det förvisso kan 
förekomma alkohol i vissa fall, 
men det gör det överallt. I Ale 
blir det nyktert, men vi garan-
terar ett sagolikt röj!

– Freak Kitchen kommer till Alafors

Bäddat för Hårdrocksfestårdrocksfest

SOFIE TJUSLING
Familj: Maken Jörgen, barnen Martin 
15, och Hanna 12 år.
Yrke: Driver cateringfirman Tjus-
lings kök.
Bor: Alafors
Senaste platta: Opeth

Favoritband som ung: Queen, Rain-
bow, Whitesnake, Rush med flera.
Senaste konserten: Freak kitchen.
Om hårdrockare: ”Det finns inga 
mjukare pojkare.”

Att hårdrocksgruppen Freak Kitchen gör en spelning i Alafors kan vi tacka Sofie Tjusling för.

KIZZ ME

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale Torg • 0303-22 94 70 www.balancebar.se

 65:-
Stekt ägg med bacon & sallad

ag Varje lördag och söndag mellan 12-14

Livs levande på scen

LAJVLAJV
Lördag 6 oktober

Garanterat fullt ös!!! Kom i tid!

Torggatan • Älvängen • 0303-74 92 30

NATTKLUBB NATTKLUBB 
Lördag 29 septemberLördag 29 september

Schlagerfest!Schlagerfest!  
Vår DJ har laddat med alla Vår DJ har laddat med alla 

80- och 90-tals hits!80- och 90-tals hits!

Nöje


