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42” HD-Ready LCD-TV7.999:-

Gothnet-boxen799:-

Toshiba

bärbar dator

4.799:-

32” HD-Ready LCD-TV

4.799:-

50” plasma-TV
9.999:-

Ipod-stereo

1.199:-

Blue-Ray-spelare

2.999:-

2 GB MP3-spelare

499:-

”Brevé Systemet”Ale Torg 0303-960 90

6 Megapixel digitalkamera

750:-

Olåst

mobiltelefon

299:-
DVD-fi lmer

2 för

99:-

Först till kvarn när vi säljer ut mängder av produkter.

Både vanliga och demoex. Allt med full garanti.

DVD-spelare499:-

Spel till PC, PS 2 & X-box

99:- Ipod-stereo

1.199:-

LAGERRENSNING!
Måndag 21/4 har vi stängt. Vi öppnar igen på tisdag 22/4 kl 12.00 för vår stora

NÖDINGE. Suget efter 
en cheeseburger bildade 
bandet Doris Discothe-
que.

Men Doris finns 
egentligen inte.

– Nej, det är bara ett 
namn för höjden av 
lycka. Något euforiskt, 
säger de poetiska band-
medlemmarna.
Lokaltidningen träffar Marcus 
Berggren, Mathias Karlsson 
och Anders Ahlbom, tre av 
killarna i Doris Discotheque. 
Bandet har genom vinterns 
framgång i Alerocken fått möj-
lighet att spela på Festivalborg 
– på samma scen som Marie 
Picasso.

– Det blir en intressant 
upplevelse – för henne, säger 
Marcus men tillägger också:

– Det är stort och för oss 
känns det som ett steg på 
vägen. För oss är inte musiken 
en hobby.

Vad är det då?
– Det är blod, svett och tårar. 

Det är vårt liv idag, imorgon 
och förhoppningsvis i framti-
den, betonar Anders bestämt.

Kärnan i bandet, tre av fem 
bandmedlemmar, träffades i 
Ale gymnasium. Till somma-
ren är det ett år sedan de tog 
med sig fotbollen och gitarren 
till Slottsskogen.

– Det var då vi upptäckte 
att vi hade mycket gemensamt 

i musiken, säger Mathias.
Fotboll och gitarr i värme 

skapade hungerkänslor och 
nästa anhalt blev Avenyn.

– Vi var grymt sugna på 
varsin cheeseburger, men du 
vet pengar och sånt… Vi fick 
använda gitarren och bjöd på 
lite skön musik. Det räckte till 
ett par cheeseburgare, minns 
Anders.

På den vägen är det. Killar-
na är seriösa in i minsta detalj. 
Det ska låta perfekt och texter-
na ska sitta mitt i prick.

– Vi vill kunna stå för det vi 
spelar och det vi sjunger om, 
menar Anders.

Därför har det bara blivit en 
spelning än så länge – Alerock-
en i Pelarteatern, Alafors, i de-
cember förra året. Doris Dis-
cotheque utsågs som ett av tre 
band till Festivalborg i Ale 
gymnasium.

– Jag drömmer nästan varje 
natt om ett publikhav. Det 
kommer att bli grymt och jag 
hoppas de kommer att gilla vår 
musik. Vi repar så ofta vi kan, 
minst tre gånger i veckan, be-
rättar Marcus som hoppas att 
bandet får Festivalborg att 
lyfta.

– Jag gillar att det är drog-
fritt, då är det större chans att 
publiken tar till sig musiken 
och menar vad de säger efter 
spelningen.

Trots att musiken är så viktig 
för dem har det alltså bara blivit 

en spelning – hittills.
– Det är en fördel om man 

vet vilka som är med i bandet 
och det har väl varit lite si och 
så med den saken. Nu är vi fem 
likasinnade och vi är dessutom 
överens om hur det ska låta, 
säger Mathias.

Det blir fem låtar på Fes-
tivalborg varav fyra är helt 
egna.

– Varje låt förmedlar ett 
budskap eller en ståndpunkt. 
I grunden vill vi sprida glädje, 
berättar Marcus.

Allt kretsar kring musik, så 

även framtiden om vi förstår 
herrarna rätt. Skivdrömmarna 
finns där naturligtvis.

– Egentligen skulle vi vilja 
göra som Jakob Hellman. 
Släppa en skiva som är så 
grymt bra att vi inte behöver 
göra någon mer. Du ska till och 
med ha svårt att gå efter ha hört 
den, säger Marcus och Anders 
fyller i:

– Det vore lämpligt att 
släppa den nästa vår så vi slip-
per oroa oss för slutbetygen. Vi 
drar på turné istället.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

DORIS DISCOTHEQUE
Medlemmar: Marcus Berggren, 17, 
från Kungälv, gitarr och sång.
Mathias Karlsson, 17, från Surte,  bas.
Anders Ahlbom, 17, från Lilla Edet, 
gitarr.
Jon Alette, 20, från Ytterby, gitarr.
Tommy Palmqvist, 17, från Kungälv, 
trummor.
Genre: Rockmusik i sin renaste form.
Vision: ”Världsherravälde”.
Förebild: ”Håkan Hellström är grym. 
Musikaliskt är vi långt ifrån varandra, 
men känslan delar vi”.

Vill förmedla: ”Livet om att vara 
ung och leva livet – och kanske få lite 
brudar också”.
Roskilde: ”Det bör bli nästa 
sommar.”
Doris Discotheque om Marie 
Picasso: ”Inget vi lyssnar på, men 
det är schyst att hon kommer hit. 
Hon är ju känd.”
Anders Ahlbom om Marie Picasso: 
”Jag ska försöka få numret till 
Amanda Jensen. Jag vet att hon har 
det, men det blir nog svårt”.

Tre av fem i Doris Discotheque som spelar på Festivalborg i Ale gymnasium, onsdag 30 april. Från vänster: Marcus Berggren, 
Anders Ahlbom och Mathias Karlsson. Frånvarande: Jon Alette och Tommy Palmqvist.

– Här är bandet som ska lyfta Festivalborg
”Doris är höjden av lycka”


