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Nyfi ken på dans 
till skön RnB?
Vi anordnar en danskväll i 
veckan för dig i åk. 5-7

Start:
Tisdag 23/10 kl 17.30-19.00
Lilla gymnastiksalen på Nödingeskolan
Danslärare: Alexia Magnusson

Pris: 250:-/10ggr.

Är du intresserad?
Kontakta Lillemor eller Hanna 

Tel 0303--74 85 02
E-post: ale@sv.se

NÖDINGE. – Jag ska lära 
er att odla egen mus-
tasch.

Så kryptiskt inledde 
heltidsmusikern, Mat-
tias ”IA” Eklundh, sitt 
seminarium om gitar-
rens hemligheter.

IA visade sig vara 
lika rapp i mun som 
på gitarr och det blev 
en underhållande 
torsdagskväll för det 
knappa 50-talet unga 
åhörare i Ale gymna-
sium.

Mattias Eklundh, mer känd 
som den innovativa och vul-
gära gitarristen IA i rockban-
det Freak Kitchen, höll ett in-
spirerande föredrag med gi-
tarren i centrum. Han försö-
ker göra det när det finns tid 
över. Bandet Freak Kitchen 

som är flitigt anlitat världen 
över är nummer ett, men där-
emellan sticker han in sina 
egna seminarium. Även det 
sker runt hela jorden.

– Ja, det är inte klokt att  
man kan leva på det här. Jag 
blir inbjuden till de mest fas-
cinerande platserna, allt från 
Borneo till Japan och idag Ale 
kommun, berättar IA för lo-
kaltidningen och påpekar att 
hans utbildning är social linje 
i 20 sekunder.

– Sen blev jag utkastad. 
Skolan var liksom inte min 
grej.

Men det var musiken och 
då främst gitarren. 1992 bil-
dade han Freak Kitchen som 
fram till idag har släppt sju 
plattor och har en åtton-
de på väg. Antalet spelning-
ar på hemmaplan är begrän-
sade, men lördag 20 oktober 
gör de ett undantag och kliver 

upp på scenen i Medborgar-
huset i Alafors.

– Det ska bli grymt skoj och 
annorlunda. Nu är vi vana att 
spela på jättelika arenor med 
tiotusentals i publiken och då 
kan det vara häftigt att kyla 
ner sig lite. Vi vill inte spela 
sönder oss i Sverige, utan det 
blir främst i samband med en 
ny platta.

Syftet med de seminarier 
som IA arrangerar är att in-

spirera musiker och som han 
själv uttrycker saken ”odla sin 
egen mustasch.”

– Att spela som Yngve 
Malmsten och Metallica är 
löjligt. Det är inget nytt. Hitta 
er egen stil istället, uppmanar 
IA.

Han blandar och ger, 
snabbt går det. Ena stunden 
pedagogik om att hålla ett 
plektrum rätt, nästa stund ett 
vulgärt utfall.

– Jag självantänder rätt 
ofta, tar av mig kläderna och 
sveper in mig i golfklubbor. 
Men det är bara att säga till 
mig så återgår jag till viktiga-

re saker som tonen G…
IA hade också sin egen för-

klaring på skillnaden mellan 
dur och moll

– Moll är Ingemar Berg-
man som i brist på tobak 
tvingas simma från Fårö till 
Gotland efter att ha blivit ka-
ratesparkad av Liv Ullman. 
Dur är samma sak som radio-
aktiva morötter från Lidl…

Tonårsrevolt
Mattias Eklundh kommer 
nära ungdomarna. Han är på 
något sätt fortfarande en ton-
årsrevolt.

– Jag har i och för sig blivit 

pappa ganska nyligen, men 
det hjälpte inte, säger han och 
skrattar åt sina många sponta-
na repliker.

Att gitarrens möjligheter 
är obegränsade blir nog det 
bestående minnet från kväl-
len samt att det bara är fanta-
sin som sätter gränser. När du 
väl lärt dig ackorden finns det 
inget som är rätt eller fel – var 
och en har sin mustasch.

EGET SKÄGG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Gitarrist med med 
egen mustaschtasch Mattias ”IA” Eklundh, sologitarrist 

i högaktuella Freak Kitchen som 
spelar i Alafors nästa lördag, höll 
ett seminarium för unga musiker i 
Ale gymnasium.

– Underhållande seminarium 
med Freak Kitchens Mattias 
Eklundh

Ale Musikskola bjuder 
in till sin årliga ”Höst-
konsert” som äger rum i 
Ale gymnasium nu på tors-
dag. 

Programmet i årets kon-

sert är en brokig blandning 
av de flesta stilar, former och 
kunskapsnivåer och speg-
lar den bredd och spelgläd-
je som Musikskolan repre-
senterar.

En halvtimme före före-
ställningen drar igång säljer 
Musikskolans intressefören-
ing fika.
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Höstkonsert med Ale Musikskola

Ale Torg • 0303-22 94 70 www.balancebar.se
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Måndag 22/10 visar vi matchen

IFK Göteborg
AIK

Boka bord och se den hos oss!

Ev. också

IFK Göteborg
Trelleborgs FF

Söndag 28/10 GULDPYTT

Förhoppningsvis
kommer vi
att kunna 
bjuda på

Nöje

Torggatan • Älvängen • 0303-74 92 30

AvhämtningAvhämtning
Pizza • Pasta • Pizza • Pasta • 

Sallad • Kött • FiskSallad • Kött • Fisk

NATT-NATT-
KLUBBKLUBB
Varje fredag och lördag 

öppet till 02


