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Sportlovsaktivitet
torsdag 18 och fredag 19 februari, kl 11-14

Slå rep med Bernt. Materialkostnad 10 kr.
Alla barn bjuds på saft och bulle.

Vuxna 50 kr (guidning)
Café och butik är öppna.

Repslagarmuseet i Älvängen
0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

www.nodingegk.se  | tel 0303-636 18
e-mail: info@nodingegk.se

Vårmöte
För Nödinge Golfklubbs 

medlemmar
Tisdag 16 mars kl 19.00
Klubbhuset, Backa Säteri

Styrelsen hälsar alla

Hjärtligt 
välkomna!

ÄLVÄNGEN. Bad Seed 
hyllar hårdrockshjäl-
tarna från guldåldern 
1980-talet i en orgie 
av lack & läder, ylande 
gitarrer och bejublat 
publikfrieri. 

Nästa lördag spelar 
de för första gången på 
La Plaza i Älvängen.

– Det ska bli riktigt 
kul, rockintresset är ju 
stort i Ale, säger Jonas 
Nilsson, som tar hand 
om gitarr och keyboard 
i bandet.

Han är nog mest känd som 
känslig ljudtekniker för show-
gänget No Tjafs, men sedan 
ett halvår tillbaka tar också 
Bad Seed utrymme i kalen-

dern. Fem hårdrocksälskan-
de killar sammanstrålade med 
ett stort gemensamt intresse 
– 80-talsrock.

– Även om alla inte älskar 
musiken lika mycket som vi 
så har de flesta hört den och 
har också någon form av re-
lation till Kiss, Alice Cooper, 
Metallica, Deep Purple med 
flera. Det är en guldålder som 
absolut inte får tystna, därför 
kände vi att om ingen annan 
gör det så gör vi det – hyllar 
en av de största epokarna 
genom tiderna, säger Jonas 
Nilsson.

Svänger
Det är inte svårt att förstå att 
det svänger när man hör vilka 
band som radas upp ur repor-
toaren.

– Störst tryck är det nog 
när vi lirar Burn med Deep 
Purple. Det är dessutom min 
personliga favorit. John Lord 
var ju hyfsad på keyboard, 
säger Jonas och skrattar.

– Måste nog lägga till att 
Yngve Malmsten funkar 
sjukt bra. Det är inte alla som 

kan leverera hans musik fast 
det kan Peter Hallin.

I sommar har bandet ett 
antal festivaler på gång, men 
innan dess är det La Plaza i 
Älvängen som gäller.

– Vi hoppas att rockäls-
karna sluter upp. Vi garante-
rar fullt drag och stor under-
hållning. När fem lika sjuka 
hjärnor går samman kan allt 
hända. Efter två öl är jag 
övertygad om att alla i publi-
ken kommer att svänga med, 
80-talsrocken går inte att stå 
emot, lovar Jonas.

Bad Seed tvekar inte på att 
nostalgikänslorna kommer 
att svalla när gruppen kliver 
upp på scen.

Förankring i Ale
Gruppens fem medlemmar 
har alla en förankring i Ale 
kommun. Anders Lundin 
är ursprungligen från Bohus, 
Anders Johansson är mu-
siklärare i Ale gymnasium, 
Martin Fernandez är kanske 
mer känd som Ekestig i ef-
ternamn och som musiklä-
rare även han, Peter Hallin 

är supergitarristen från Nö-
dinge och Jonas Nilsson har 
väl alla koll på….

80-talsrock på La Plaza
– Nostalgitripp från guldåldern

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Bad Seed. Fem stora musikbegåvningar gör gemensam sak och hyllar hårdrockshjältarna från guldåldern 1980-
talet.

BAD SEED
Anders Lundin, sång
Anders Johansson, bas
Martin Fernandez,trummor
Peter Hallin, gitarr
Jonas Nilsson, gitarr och keyboard

80-talsrock när 
den är som bäst! 
Lördag 27 februari

AFTER 
WORK

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Varje fredag 17- 20

bad seed
En svängig nostalgitripp 
för alla musiclovers!
Kolla! www.myspace.com/badseedinfo

Ditt stöd gör skillnad
i Afghanistan!

Sätt in din gåva på pg 90 07 80-8. 
Läs mer på www.sak.se Tack!

– men vi är 
långt ifrån 
nöjda


