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NÖDINGE. Sju fi nalister. 
Sju pristagare. 

Tack vare sponsring 
från Vakna fi ck alla pris 
när Alerocken avgjor-
des i lördags.

Vinnare blev emeller-
tid Caveman meets fi re, 
som nu kan börja repa 
inför Festivalborg 2013. 

Lördagens final av Alerocken 
2012 avgjordes i rättvisans 
tecken då alla tävlande fick 
pris. 

Killarna i Caveman meets 
fire övertygade juryn och 

gick segrande ur tävlingen. 
Andreas Rehn, trummor, 
Adam Assadi, sång och 
gitarr och Joaquín Ruder-
vall, bas, får nu chansen 
att spela på Festivalborg, 
på scenen där bland andra 
Kapten Röd uppträdde i 
våras. 

Juryn, som bestod av ale-
musikerna Viktor, Troy 
och Alexandra, utsåg både 
Reborn Redemtion och 
Backlights till andrapris-
tagare. De båda banden 
vinner därmed att få göra en 
inspelning i Ale gymnasiums 

inspelningsstudio. 
Felicia, The Jocals, My 

finest hour och Wolfram 
vann presentkort på Musi-
kanten, något som blev möj-
ligt tack vare sponsring från 
Vakna. 

Över 200 besökare 
trängdes vid Röda scenen i 
Ale gymnasium då finalen 
gick av stapeln. 

Nu ser Caveman meets 
fire fram emot att ta emot 
publikens jubel på en ännu 
större scen på valborgsmäs-
soafton. 

JOHANNA ROOS

Festivalborg nästa. Caveman meets fi re tog hem Alerocken 2012.

ÄLVÄNGEN. Det räckte 
inte hela vägen till fi nal 
i Alerocken för tjejerna 
i Living Grade, men de 
fortsätter att utveckla 
sin musik och spelar 
vad de känner för.

Living Grade, som består av 
Julia Andersson, sång och 
gitarr, Lina Andreasson, bas 
och sång och Alice Peters-
son, trummor, repar på tis-

dagar i Aroseniusskolan. Till 
sin hjälp har de bandcoachen 
Mattias Salek från Ale fritid. 

De tre tjejerna går i nian 
och står just nu inför gymna-
sievalet. 

– Jag har tänkt söka till 
estetlinjen på Mimers hus 
och fortsätta med musiken, 
säger Julia.

Alice satsar på teater och 
för Linas del blir det troligt-
vis naturvetenskap. 

Förra onsdagen ställde de 
upp i delfinalen av Alerocken 
2012, men det räckte inte 
hela vägen till final. 

De har ingen speciell nisch 
utan spelar vad de känner för. 

– Vi väljer goa låtar som vi 
tycker om helt enkelt, säger 
Julia.

Trio med attitydTrio med attityd

– Living Grade repar vidare
Lina Andreasson, Alice Petersson och Julia Andersson i Living Grade.
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Rättvis rock
– Alla fi ck pris i Alerocken 2012
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