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  BUSSRESOR 2010 = Nyhet

Sticka, virka, sy brodera 
Bohuslän 28/4 520:-
Cinderella 2d 10/5,12/5, 23/5 595:-
Helsingforskryss. 3d 14/6 995:-
Bornholm 3d 13/5, 5/8 fr 3160:-
Hardanger-Bergen 5d 
13/5, 15/9 5590:-
De Kungl. slotten 3d 21/5 3640:-
Harz-Weser 4d 21/7  3860:-
Hurtigr.-Geiranger 5d 26/7 5590:-
Inlandsb./Hurtigr. 9d 2/7 9985:-
Buss, tåg, båt och en vilodag i 
Arjeplogs fjällvärld
Lysefjorden 4d 5/7 4590:-
Mids. i Dalarna 4d 24/6 4200:-
Rügen-Usedom 4d 1/7, 7/10 fr 3590:-
Saxnäs/Vildmarksv. 7d
9/7, 9/9  fr 5890:-
Sth skärgård/Allsång 4d 1/8 4490:-
Sv. Hurtigrut./Ostk.3d 31/7 3390:-
Spreewald-Dresden 4d 
12/7, 1/9 3750:-
Gotland 4d 23/7, Åland 4d 26/7,   
Öland 3d 14/6
Österrike/Schweiz 7d 31/7 6990:-
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Tel. 0320-305 50 
Hyssna – väg 156 mellan Kinna och Gbg.  

Gå på upptäcksfärd:

 

Öppet lör-sön 11-15

2,95%
ränta

NÖDINGE. Rush of 
euphoria – rusande 
känsla – så heter Ales 
hetaste skivprojekt.

Förutom lokala för-
mågor kommer också 
en av världens främ-
sta gitarrister, Janne 
Schaffer, att medverka 
på plattan.

– Det blir en suverän 
skiva med fem olika 
musikgenrer, säger 
projektledaren, Stefan 
Lindström.
Det finns skäl att tro på rus-
ning efter ”Rush of eupho-
ria” när plattan väl släpps. 
Med tanke på den begränsa-
de upplagan om 300 ex finns 
det anledning att vara på 
hugget i juni, då skivan för-
väntas vara klar. Inspelning-
en har nu startat på allvar och 
grovjobbet görs i Ale gymna-
siums egen studio.

– Här finns helt suveräna 
resurser som ingen tidigare 
har tagit riktigt vara på. Det 
gör vi nu, säger Stefan Lind-
ström.

När materialet är färdig-
mixat skickas det över till 
andra sidan älven där profes-
sionella Bohus Sound Studio 
tar hand om finliret och får 
alla nivåer att hamna rätt. 
The Cloud som tidigare har 

vunnit Alerocken är ett av 
banden som har fått chansen 
att medverka på skivan.

– Det är ett spännande 
projekt och förhoppningsvis 
blir det en platta att vara stolt 
över. Den kommer att skickas 
ut till skivbolag och läggas ut 
på olika forum. Ica Kvantum 
på Ale Torg har lovat att spela 
skivan i butiken. Vi hoppas på 
stor åtgång så vi snabbt kan 

trycka en ny upplaga, säger 
Mattias Salek.

Bra kontakt
Jörgen Hansson, etablerad 
klaviaturmusiker, kommer 
att spela in en reggae-låt och 
årets vinnare av Ale Rocken, 
Bulletproof Vein, är också med.

Stefan Lindström själv 
kommer bland annat att 
spela violin till klassikern, 

Rush of euphoriaf euphoria

Memory, där han ackompan-
jeras av Janne Schaffer.

– Vi har fått en bra kon-
takt genom mitt engage-
mang i orkestern Scandinavi-
an Strings, där Janne Schaffer 
brukar vara med. För en tid 
sedan frågade jag honom rent 
ut om han ville vara med på 

vår skiva och han sa ja direkt. 
Jag blev lite paff, men insåg 
snabbt att han menade allvar, 
berättar Stefan Lindström.

Nu väntar en intensiv tid 
med inspelningar i studi-
on under så gott som varje 
ledig stund. I sommar släpps 
den första lokalproducera-

de skivan i Ale på många år, 
där ungdomar själva har gjort 
jobbet.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– En lokalproducerad skivacerad skiva

The Cloud med Stefan Lindström som special guest genomför just nu den första inspelningen till skivan Rush of euphoria. Från vänster: Mattias Salek, 
Marcus Uddh, Simon Bengtsson, Stefan Lindström, Joakim Erlandsson, Jon Alette och Viktor Larsson.

Kom i tid och unna dig en
Helgspecial
Grillad Entrecôte
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Boka bord!

ELVIS X 5
Ett superseriöst Elvisband från Halmstad

Lördag 17 april 
kl: 21.30
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