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Nu är biljetterna till årets show släppta!

ALAFORS. Musik, grill-
mat och vackert väder 
– en oslagbar kombina-
tion. 

Heja Hårdrocks lör-
dagsfestival Hard Rock 
Barbeque i Furulund-
sparken blev en succé. 

– Det blev en riktig 
familjefest och allting 
klaffade jättebra, säger 
Fiffi Tjuslig, en av 
arrangörerna.

Förväntningarna var höga 
inför den stundande musik-
festivalen. Innan kvällen nått 
sitt slut hade hela nio band 
uppträtt och arrangörerna 
var mer än nöjda över den 
lyckade sammankomsten. 

Publikfavoriten Eaglestri-
ke applåderades in tre gånger 
efter att de slutat spela och 
även Eldrimner blev en full-
träff, liksom många andra. 
Vid tretiden gick första 
bandet Volfram på scen och 
därefter följde bland andra 
Twin och Our Void.

Grillarna som hade ställts 
upp på området blev snabbt 
populära och i kaféet fikades 
det för fulla muggar. Mellan 
spelningarna anordnades 
olika workshops.

– Vi grillade så det stod 
härliga till! Jag vill ge en stor 
eloge till alla frivilliga som så 
glatt ställde upp och hjälpte 

till på olika sätt, säger Fiffi 
Tjusling.

Trots att helgen krockade 
med både Kulturkalaset och 
evenemang på Musikens Hus 
i Göteborg drog Hard Rock 
Barbeque omkring 150 besö-
kare. Föreningen Heja Hård-
rock kunde även glädjas åt att 
de under dagen fick 15 nya 
medlemmar. 

Nu hoppas man på att 
kunna göra en repris nästa 
år, men eventuellt byta till 

en mer passande helg. 
– Nästa gång ska vi satsa 

ännu mer på att försöka få 
bort stämpeln att det bara är 
för ungdomar. Vi vill såklart 
göra saker för de unga men 
hårdrock är till för alla.

Hårdrock för alla
– Hard Rock Barbeque lämnade ingen oberörd

Fullt ös. Metalbandet Rawburt, som redan spelat in tre skivor, blev en publikfavorit.

Festivalkänsla. Mellan spelningarna fanns tid för både umgänge och en matbit.

Workshop. Temat för Christian Alsings workshop var ”Att 
bygga ett gitarrsound”.
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