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VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VI ÖNSKAR ER EN TREVLIG

NATIONALDAG
STÄNGT: Onsdag 6 juni

Välkomna!

GÖTBORG. I fjol tog 
hiphopgruppen från Ale 
De 5:e elementet hem 
segern i GP Scen. 

Även i år hittar man 
flera band med rötter i 
kommunen. 

Ett av dem är pop/
rock-trion Few, med 
Niclas Bergstrand från 
Alafors i täten. 

De kommer alla från ”trasiga 
band”, och var de som ville 
lite mer med musiken. 

På den vägen hittade de 
varandra; sångaren Niclas 
Bergstrand från Alafors, 
trummisen Elias Lundin 
från Örgryte och den danska 
basisten Lars Andersen. 

Tillsammans bildar de 
pop/rock-trion Few, som 
för tredje gången ställer upp 
i Göteborgs-Postens årliga 
musiktävling GP Scen Live. 

Hela 75 band är med och 
tävlar om att bli en av de 16 
finalisterna som gör upp om 
vinsten på utomhusscenen på 
Järntorget den 11 augusti.

På tävlingens hemsida 
finns alla bidragen tillgäng-
liga att lyssna på och lägga 
sin röst på. Finalisterna utses 
nämligen dels genom lyss-
narnas röster och dels genom 

en jury bestående av perso-
ner från musikbranschen. 

Förstapriset, som hip-
hopgruppen från Ale De 
5: elementet kammade 
hem i fjol med låten ”Upp 
mot toppen”, är tre dagar i 
Svenska Grammofonstudion 
och hjälp med att marknads-
föra sig av Skiva Promotion. 

”Few-soundet”
Ur högtalarna inne i rep-
lokalen på Fabriksgatan i 
Göteborg strömmar popmu-
sik i form av Few:s tävlingslåt 
”Please reply”.

Det är en rolig enkel låt 
om en kille som inte får svar 
från tjejen han är kär i. 

– Även om vi testar rätt 
mycket olika stilar är Few-
soundet alltid med som vårt 
signum. Refrängerna är stora 
och melodiösa, som en skön 
utandning, berättar Niclas, 
sångare och gitarrist. 

Han är uppvuxen i Alafors 
och började sin musikbana 
bakom trummorna då han 
gick på Ledetskolan, men 
till slut var det gitarren som 
lockade mest. När hård-
rocksbandet Within Y, med 
trummisen Erik Hagström 
från Älvängen, spelade in sin 
fjärde platta Silence Con-

quers förra året var han med 
och lade sång. 

Fler aleband
Few bildades 2009 och har 
hittills spelat på bland annat 
nattklubben Parken och på 
Kulturkalaset bjöd de på en 
konsert i Bältesspännarpar-
ken.  

Att vinna GP Scen Live 
hade betytt otroligt mycket 
för trion. 

– Det skulle ge självförtro-
endet en rejäl skjuts och det 
är alltid en kick när folk gillar 
vår musik, men vi är glada 
om vi kommer till finalen, 
säger Elias och Niclas fyller i:

– Vi måste spela för nya 
öron och det är ett bra till-
fälle att synas. 

De är inte det enda bandet 
i tävlingen med rötter i Ale. 
Hårdrocksbandet Rawburt, 
som Alekuriren skrev om 
förra veckan, har också med 
ett bidrag, liksom Hjälte 
Björkdahl, vars musik går åt 
det elektroniska hållet. 

Det finns med andra ord 
chans att alemusiker återigen 
står som segrare i Göteborgs-
Postens stora musiktävling. 

Poptrio hoppas på vinst
– Flera musiker från Ale tävlar i GP Scen Live

I REPLOKALEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Niclas Bergstrand från Alafors och Elias Lundin från Örgryte träffade Alekuriren i reploka-Niclas Bergstrand från Alafors och Elias Lundin från Örgryte träffade Alekuriren i reploka-
len.len.

Medlemmarna i poptrion Few kommer alla från ”trasiga band” och har nu hittat helt rätt.
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