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NORRÖNA SPEGLINGAR
repslagarmuseet i älvängen 19.6‒14.8

vernissage 19.6 kl 13.00 · fri entré!
tel. 0303-7499 10 · www.repslagarbanan.se · leon rhodin · www.vikingcarpets.com

form: håkan liljemärker
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VI ÖNSKAR ALLA EN 
TREVLIG SOMMAR!
Tillbaka på kontoret 1 augusti

ALAFORS. Den 20 
augusti går hårrocks-
festivalen Hard Rock n 
Barbeque av stapeln i 
Furulundsparken. 

Mycket ösig musik 
utlovas liksom en scen 
för alternativa aktivi-
teter. 

Såväl inbitna rockers 
som barnfamiljer är 
välkomna.

Det är föreningen Heja 
Hårdrock som ligger bakom 
evenemanget. 

– På landsbygden gäller 
antingen hårdrock eller 
dansband. Vi vill lyfta fram 
hårdrocken eftersom vi miss-
tänker att det lockar många, 
inte minst folk i medelål-
dern, säger Andreas Hillby, i 

styrelsen. 
Föreningen som funnits 

sedan 2008 har nu 65 med-
lemmar som träffas några 
gånger per säsong. Ibland 
tar de in föreläsare och det 
brukar då finnas en öppen 
scen där det är fritt fram att 
gå upp och spela. 

De anordnar även gitarr- 
och trumklinik och olika täv-
lingar.

Närmast på schemat 
ligger alltså hårdrocksfesti-
valen Hard Rack n Barbeque. 
Precis som det låter kommer 
kvällen att bestå av skön 
hårdrocksmusik och förfrisk-
ningar i form av korv, ham-
burgare, godis och dricka 
finns att köpa. 

Än så länge räknar man 
med att ett tiotal band ska 
spela och de flesta är från Ale. 

Totalt drogfritt
Banden Twin, Eldrimner, 
Rawburt och Eaglestrike är 
redan klara och fler ska det 
bli. 

– Tanken är att ge våra 
band en möjlighet att spela 
och ett bättre ställe än Furu-
lundsparken kan man inte 

tänka sig. Det kommer att 
starta mitt på dagen så vi 
hoppas på en blandad publik 
säger Anders.

Det kommer att vara totalt 
drogfritt och man kommer 
att använda samma utrust-
ning som på exempelvis Fes-
tivalborg.

Man planerar att ha akti-
viteter som Guitar Hero och 
Musikverkstan i Göteborg 
kommer att ordna lotteri. 

– Hårdrock är för alla 
och vår ambition är att även 
barnfamiljer och andra 
som tycker om musiken ska 
komma. Än så länge är inte 
hårdrocken så stor här i Ale, 
men vi hoppas att den blir 
det snart, säger Fiffi Tjus-
ling, som också sitter med i 
styrelsen.

De hoppas på att så många 
som möjligt kommer att 
besöka festivalen i Furulund-
sparken. Förhoppningsvis 
kanske det även blir start-
skottet för en växande hård-
rockskultur i Ale.

Heja Hårdrock anordnar musikfestival på Furulund

HÅRDROCKARE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Förväntansfulla. Robert Persson, som är medlem i föreningen Heja Hårdrock, mittemellan 
Fiffi Tjusling och Anders Hillby som sitter med i styrelsen. 

Fre 5 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Uddevalla

FOTBOLL I ALE


