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Skäm bort både 
ansikte & rygg!

www.klippstudion.se
Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 Va

Boka  
ansiktsbehandling på  

60 min (615:-) och 

få en rygg- 
massage för  
endast 100:- 

på köpet 
(Värde 330:-)Vi hälsar vår nya  

frisör Frida Dahlin 
hjärtligt välkommen! Gäller t.o.m den 16/3

ALE. Deras musik är 
influerad av 60- och 
70-talspop och rock, 
men inte minst av livet i 
ett småsamhälle utanför 
Göteborg – där buss 403 
en gång i tiden knatade 
fram längs lokalbanan.

Nu har Älvängen-
bandet The Sympathy 
släppt sin debut-EP 
”Outside of town”. 

The Sympathy, som består 
av gitarristerna och älväng-
ensönerna Mattias Salek 
och Viktor Larsson, sång-
aren Anders Ahlblom från 
Lilla Edet, basisten Petrus 
Larsson samt trummisen 
Matti Carlsson, har spela 
tillsammans i ungefär ett år, 
men deras musikerfarenhet-
er sträcker sig betydligt läng-
re tillbaka. 

Under bandets förhål-
landevis korta existens har 

de hunnit spela på flera av 
Göteborgs ledande klub-
bar, så som Sticky Fingers, 
Henriksberg och Clooneys 
(Gamla Gamleport), där 
även releasefesten för de-
but-EP:n hölls i lördags. 
I somras uppträdde de på 
hemmaplan på Ahlafors IF:s 
100 årsjubileum.

– Den mest udda spel-
ningen vi gjort var nog på 
en scooterklubb i ett garage 
i Majorna. Snacka om gara-
gerock liksom, säger Mattias 
Salek. 

Titelspåret
Titelspåret ”Outside of 
Town” handlar om livet i ett 
litet samhälle utanför stor-
stadspulsen och den upp-
märksamme lyssnaren lägger 
även märke till att Västtra-
fiks utrop av två busshålls-
platser i Ale smugit sig in 
mellan raderna. 

– Vi har försökt dra lite 
på den vinkeln, det är något 
som gör oss unika. Det är ju 
lite speciellt att bo i ett litet 
samhälle, man håller ihop 

här ute på landet. 
The Sympathy har tydliga 

influenser från tidigare de-
cennier, något som återfinns 
i musiken såväl som i klädstil 
och frisyrer.

Fascinerade
– Vi har nog alla en rätt 

stor fascination för 60- och 
70-talet och det är den mu-
siken vi känner oss mest 
hemma i. Samtidigt som den 
har starka influenser från ex-
empelvis Beatles och Rolling 
Stones inspireras vi även av 
nyare band och artister som 
Håkan Hellström och Man-
do Diao, säger Mattias. 

I replokalen i Rollsbo 
träffas de fem bandmedlem-
marna så ofta som möjligt 
och det är med stark mål-
medvetenhet de nu fortsätter 
att spela in sina låtar. 

– Vi satsar jättemycket. 
Nu när vi har en EP klar är 
det lättare att nå ut med mu-
siken och förhoppningen är 
att något skivbolag ska nap-
pa. Det hoppas vi verkligen 
på.

Nostalgisk 
poprock 
med småstadscharm

TEXT
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Satsar stort. Viktor Larsson, Andreas Ahlblom, Mattias Salek, Petrus Larsson och Matti Carlsson 
bildar The Sympathy, som i lördags hade releasefest för sin debut-EP på Cloony’s i Göteborg.

– The Sympathy har släppt sin debut-EP

HALLÅ DÄR...

... Jan Rhodén, ordförande 
i Alebacken SK.

Har ni gett 
upp hoppet 
om vintern?
– Nej, det hoppas jag verk-
ligen inte. Just nu har vi 
stängt skidbacken eftersom 
det är dåligt med snö, men 
vårt mål är att kunna spruta 
igen. 

När kan det bli?
– Vi håller tummarna för 
att kunna hålla öppet nu 
till helgen, men allt beror 
på vädret. Så fort det blir 
minusgrader så kör vi, men 
fortsätter det att regna blir 
vi tvungna att ge upp. Vi 
hade hoppats på att kunna 
haft öppet den här veckan 
också eftersom det fortfa-
rande är sportlov. 

Hur länge till står ni 
beredda?
– Kan vi ha öppet även i 
mars så är det roligt, men 
vädret är svårt att styra. Nu 
har vi fått en ny fin pistma-
skin som kan göra riktigt fin 
manchester, alltså ränder i 
snön och den hoppas vi på 

att få användning för innan 
säsongen är över. Blir det 
soligt på dagarna och kallt 
på kvällarna har vi optimala 
förutsättningar.

JOHANNA ROOS

Jan Rhodén, ordförande i Alebacken SK, tvingades i helgen 
meddela att backen tvingas stänga för tillfället. Snötäcket är 
tunt, men hoppet om att spruta nya flingor kvarstår.
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