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GÖTEBORG/ALAFORS. 
Elias Leijon, 29 från 
Alafors har ett jobb som 
många musikfrälsta 
bara skulle drömma om. 

Som bandbokare och 
artistansvarig på ett 
av Göteborgs främsta 
rockhak, Sticky Fingers, 
är magkänslan hans vik-
tigaste arbetsredskap. 

Det är onsdag eftermiddag 
och Elias Leijon sitter med 
en kaffemugg vid ett av bar-
borden inne på den stängda 
klubben.

Han är en sån som alla 
vill känna – åtminstone alla 
lokala musiker som raggar 
spelningar för sitt band. 

– I det här jobbet gäller 
det att vara rättvis, snäll och 
tuff. 

Mejlkorgen svämmar över 
och den vanligaste frågan 
är om det fi nns chans att 
vara förband åt något större 
band. För att lyckas fånga 
intresse menar han att det 
gäller att sticka ut och kunna 

marknadsföra sig på ett pro-
fessionellt sätt.

– Det räcker inte att bara 
fråga om man får spela, det 
handlar om att försöka sälja 
in sig och ge mig bra mate-
rial för att kunna bilda mig 
en uppfattning om bandet. 

Mitt jobb bygger mycket på 
magkänsla, att kunna känna 
av vad som skulle gå hem 
hos publiken. Första gången 
man bokar ett band är alltid 
en chansning, men det är en 
härlig känsla när ett band 
som man trott på från början 
blir riktigt stora. Jag kan vara 
vägskälet där de får chansen.  

Bland de mindre lokala 
banden som han har kontakt 
med har fl era sina rötter i 

Ale kommun. Den 11 april 
står Eldrimner på scen och 
en månad senare den 9 maj 
är det dags för Twin. Även 
alebanden The Sympathy 
och Demotional har tidigare 
haft spelningar på klubben. 

– Många duktiga band 
kommer från Ale och det 
tycker jag såklart är jättero-
ligt, menar alaforssonen Eli-
as Leijon som efter ett par 
års studier på ostkusten åter-
vände till barndomsbyn där 
han nu bor med sin fru Frida 
och sonen Linus 2,5 år. 

Musikeliten
Musikintresset kommer från 
hans pappa och Elias är upp-
vuxen med The Beatles. 

Han började tidigt spela 
gitarr och har haft fl era band 
genom åren, även om han 
just nu ligger lite lågt. Efter 
studenten från Ale gymna-
sium, där han läste sam-
hällsvetenskap med journa-
listinriktning, bar det av till 
Kalmar och en treårig hög-
skoleutbildning på Music & 
event management.

– Jag har alltid varit mu-
sikintresserad och vetat att 
jag velat jobba med det på 
något sätt. Ända sedan ton-
åren har jag slukat musik-
tidningar och gillar onödigt 
vetande om musiker, typ 
Bruce Dickinsons (sångare 
i Iron Maiden) skostorlek. 

Med andra ord har han 
alltid något att prata med an-
dra musiker om, något som 
helt klart är en fördel i kon-
takten med alla han träffar i 
branschen. 

Att boka in lokala band till 
scenen på entréplan är en del 
av arbetet, medan den andra 
består i att, oftast genom 
agenter, boka in större både 
svenska och utländska artis-
ter till huvudscenen på Top 
Floor. Eftersom han även 
ansvarar för att ta emot ban-
den och deras följen har han 
också fått möjlighet att träffa 
många från världseliten.

– Dan Reed är utan tvekan 
den trevligaste artist jag nå-
gonsin träffat. Han frågade 
hur det var med familjen och 
kom till och med ihåg min 

sons namn. Även Lita Ford 
och Doro är väldigt bra att 
ha att göra med. Att vi fi ck 
hit Bad Religion i somras 
tyckte jag var skitkul och 
även att The Crown från 
Trollhättan vill komma och 
spela. 

På frågan om vilket band 

eller artist som vore dröm-
bokningen måste han tänka 
efter en stund.

– Ett klubbgig med Alice 
In Chains eller Corey Tay-
lor från Slipknot, det hade 
varit grymt!
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Har kontakterna. Elias Leijon från Alafors har genom jobbet 
som bandbokare och artistansvarig på rockklubben Sticky Fing-
ers träffat många världskända band och artister. 

– Sticky Fingers bandbokare Elias Leijon går på magkänsla

Drömjobbet
för musikfrälsta

Dan Reed är 
utan tvekan 
den trevligaste 
artist jag någon-

sin träffat. Han frågade 
hur det var med famil-
jen och kom till och med 
ihåg min sons namn.
ELIAS LEIJON

OONNSDAG 30 APRIL KKL 19-01
ALE GYMN

Har du varit hos oss?
Vi har möbler, mattor ,lampor, gardinstänger, presenter m.m.

0322-83 100

Välkomna
Anders Yvonne Karin & Marie

Välkomna
www.sollebrunnsmobelaffar.se

0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

JUST NU

20% 
rabatt  

på sängar från 

Stjärnbädden


