
ALAFORS. Festivalen 
Rock'n roll Rumble flyt-
tar in i Furulundspar-
ken på fredag.

9 band, de flesta med 
lokal förankring, släp-
per loss på scen under 
kvällen.

Det är en härlig 
blandning av gammalt 
och ungt med en reper-
toar bestående av allt 
från punk och hip-hop 
till pop och rock'n roll.

Festivalskeppet har seglat 
sedan förra sommaren, då 
konceptets testades hos 
Bohus MC. Sedan dess har 
det blivit en inomhusfestival 
på en lokal krog i Älvängen 
och nu lägger organisatören 
Fred Carlsson till för första 
gången i Furlundsparken.

– Ahlafors IF vill bredda 
sitt utbud och nå en yngre 
målgrupp. Vi tror och hoppas 
att rock'n roll är något som 
tilltalar, säger han och fort-
sätter:

– Sedan tycker jag att det 
känns angeläget att försöka 
hjälpa till att dra publik till 

Furulundsparken. Det är en 
av kommunens mest gemyt-
liga platser.

Festivalen bjuder på totalt 
nio band. För första gången 
är duon Thomas & David 
med.

– Det ska bli riktigt roligt. 
Nu var det ett tag sedan vi 
spelade, men vi har ett antal 
ess i rockärmen, försäkrar 
Thomas Hermansson som 
inte bara brukar bjuda på 
musik.

– Det blir nog lite spex 
också, säger han 
klurigt.

Broshan.com 
som så sent som i 
april stod på samma 
scen som Petter 
i Ale gymnasium 
gör också festival-
debut. 

– Hip-Hop är 
ett inslag som inte 
alltid är lätt att 
få med. Det här 
bandet från Nö-
dinge är dessutom 
riktigt riktigt bra, säger Fred 
Carlsson.

Mest uppseendeväckande 

är det gamla kult- och punk-
bandet Sjukdom från Surte-

Bohus. En av le-
darfigurerna är den 
numera nästan le-
gendariske inne-
bandycoachen, 
Tommi Pasanen.

– Ja, det är rätt. 
Tommi och garb-
barna har fått tillba-
ka suget efter 15 år i 
dvala. Det kommer 
att bli något allde-
les extra, lovar Fred 
Carlsson.

Fabien De Ville,  
Doris Discotheque, Sahlin 
Salvation och HI-FI Hero 
tillhör festivalens veteraner.

– Hasse Sahlin är som alla 
vet en helt komplett musiker 
och kan spela vad som helst 
med vem som helst. Den här 
gången uppträder han åter-
igen med ett helt nyt gäng. 
Det ska bli grymt spännande 
att höra, säger Fred Carls-
son.

HI-FI Hero beskrivs lite 
ödmjukt som bandmaskinen 
som har gått från klarhet till 
kllarhet.

Det är med andra ord klart 
för en sprudlande festival i 
Furulundsparken.
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Rundtur på Göta älv med 
ångaren BOHUSLÄN

Söndag 30 augusti
Från Älvängen kl 13.00, åter kl 15.00

Pris 100:-, barn 4-14 år 20:-
Café ombord. 

Biljetter i Repslagarmuseet, Älvängen, 
öppet tisdag - fredag samt söndag 12 - 16.

Ev. överblivna biljetter vid landgången.

Välkommen ombord!

Sällskapet Ångbåten
www.steamboat.se

SJÖMANING
Dekorativa knopar & sjömansarbeten

Ewa Thormählen m.fl knopslagare

Repslagarmuseet Älvängen

www.repslagarbanan.se  0303 749910

Vernissage 2.9 kl 18.00
             Fri Entré

2.9-2.102.9-2.102.9-2.102.9-2.102.9-2.10

NÅ ALLT NÅ ALLT 
OCH ALLA!OCH ALLA!
Missa inte nästa 
storupplaga.
Manusstopp 
torsdag 17 augusti.

Rockfestival i Furulundsparken
– 9 band spelar på fredag

ROCKY

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tommi Pasa-
nen spelar i Furu-
lundsparken.

HI-FI Hero är ett av festivalens stora dragplåster. Bandet 
har bland annat varit förband för Nationalteatern.

Broshan.com var stekhe-
ta på Festivalborg i år. Nu 
väntar Furulundsparken.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Kör-själv-resor med

Stressfria dagar i Kappeln

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Harmoniska Halmstad
Pris per person i dubbelrum

1.349:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 

centrumhotell i Halland

Best Western Grand Hotel 
★★★★

Ankomst:

4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Schleswig-Holstein

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-12 år ½ pris 

i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Grand Hotel

Apparthotel Svenson ★★★

Ankomst:

Apparthotel Svenson

Extradygn

m. frukostbuffé från

 söndag till måndag:

Endast 899:- 

På stora scenen:

Festfabriken
På lilla scenen: 
Martin Brishäll
DJ: Tompa
Supé från 19.00 
Efterinsläpp från kl. 21.00 
Åldersgräns 23 år

Dags att damma av tubsockorna, 
pastellkavajen och cykelbyxorna! 
Fredag 28 augusti gör 80-talet come-
back på Fars Hatt. Cat Club erbjuder 
två scener med levande musik och två 
dansgolv med svängrum för såväl nya 
som gamla disco moves. Vill du slippa 
stå i kö, kom i tid!
Kan du visa upp en äkta synttofs får 
du 50 % på inträdet.

Tel. 0303-109 70    www.farshatt.se
Nästa Cat Club kör vi 25 september. Då står Video DJ Urban på scen.

80-talet på 
återbesök !

Varmt välkommen till en kul kväll!


