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– Jättebra! 
Trodde ni att ni skulle 

vinna?
– Från början trodde vi 

inte det eftersom ett band 
som är mycket större än 
oss var med. Deras musik-
videos har en kvarts miljon 
visningar på nätet, så det 
kändes svårt att slå, men det 
gjorde vi.

Är det nervöst att öppna 
för ett så pass stort band?

– Nej, jag brukar inte bli 

så nervös så det känns bara 
roligt.

Har ni träffat Arch 
Enemy ännu?

– Nej, men vi kommer 
snart att ta några foton ihop 
med dem. Vi vann även 
en gitarr som gitarristen 
Michael Amott ska signera. 
Bilderna kommer att finnas 
på Century Medias hemsida.

Vad hoppas ni på att 
spelningen ska leda till?

– Något stort, kanske ett 

skivkontrakt. Det blir väl-
digt bra reklam för oss i alla 
fall.

Vad vill du säga till alla 
som röstade på er?

– Tack så jättemycket för 
all support, ni är de bästa 
fansen i världen.

Hallå där Kristoffer Lindh, basist i alebandet Demotional som vann 
Century Medias röstningstävling och får bli förband till Arch Enemy i 
Göteborg den 11 november.

Hur känns det att bli förband till Arch Enemy?

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hallå där...

MASKINAUKTION
Timmervägen 1, Lilla Edet. 
Lördag 1/10 kl 1000,
Visning kl 800

Byggmaskiner/ställningar, Markvi-
bratorer, Laser, Avvägningsin-
strument, Dieselelverk, Motor/
röjsågar, Verktygssatser bacho, 
Badrumsinredningar, Hilti, Fyr-
hjulig MC 50-250cc, Volvo 855, 
VW-pickUp, Boggiesläp, Moped, 
Varupartier mm.

0565-91117 - 0706-591177

www.berntnilssonauktioner.se
Hörselskadades Riksförbund

08-457 55 00, www.hrf.se

Behöver du
spetsa öronen
på jobbet?

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors 
e-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

Alla kampanjmodellerna 
hitta r Du på www.contura.se

Gäller t o m 15 oktober 2011

Välj bland 6 Svanen -
märkta Contura kaminer 
och spara upp till 5000:-.

Kaminer för varje hem
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SPARA
upp till 
5.000:-

Njut av 
värmen 
året om

CONTURA 520T
Ord. pris 22.700:-

JUST NU 
18.900:-

CONTURA 550
Ord. pris 17.900-18,900:-

JUST NU 
14.900:-

Enhetspris

STURES SPISAR AB


