lndals musikforum
Indals musikforum är en liten ideell verksam
Banden.
het som sysselsätter ett flertal Indalsungdomar Det första av de fyra banden heter "The small
musikaliskt. De fyra banden, som utgörs av
ones" och består av Axel Alfredsson, Rickard
Winlöf och Martin Bellskog. Dessa tre går på
Stige skola i klass sex. Det andra bandet heter
"Tinitus" och består av Elisabeth Hintala,
Johanna Ulin, Therese Olsson, Hanna Johansson och Evelina Lindström. Ett riktigt tjejband,
med tjejer från sjuan och ättan. Det andra tjejbandet som spelar på Indals musikforum är
"Great@" eller "Great at", som de vill att man
ska säga. detta band består av Joanna Gustafsson, Jennie Persson, Lovisa Stattin, Sandra Bergström, Nina Velander och Anton Alfredsson,
Håkan Alfredsson
vilka alla går på Lidens skola i nionde klassen.
Det sista av de fyra banden heter "The tågbana".
undomar mellan 13 och 17 år, samlas en gång l detta band spelar Fredrik Hörfeldth och Davar i veckan och repar i Häreborgs danslokal. niel Bylund, de går sitt första år på gymnasiet.
Hyran för för denna lokal betalas av Studie- Bandets kvarvarande musiker är John Glamfrämjandet, vilket gör verksamheten möjlig. Ini- sjö, Anton Alfredsson och jag själv, Erik Nilstiativet till lndals musikforum togs av den lo- son. Anton "the drummer" Alfredsson är en
kala trubaduren Håkan Alfredsson, som säkert eftertraktad lirare och måste spela i två band,
känns igen från pubkvällar på bland annat pu- eftersom han är den enda riktigt engagerade
ben Dublin. "Man klagar hela tiden på att våra trummisen. Anton själv brukar själv säga att han
ungdomar har för lite att göra på fritiden, men får fler chanser att slå igenom, vilket stämmer.
man tänker sällan på att man själv ska göra en
insats." säger Håkan. Håkan är vår eldsjäl, och
han ställer upp med mer än fem timmar av sin
egen fritid varje vecka.

Skivomslaget

Summer hits 2005.
Lovisa, sandra och Håkan i studion
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Under våren 2005 fick vi tillfälle att spela in en
egen skiva i Sveriges Radios studio i Sundsvall.
Lidens tidning

Hela gänget samlade framför kameran

Efter en helg i studio samt en veckas klippande och klistrande på låtarna, så blev resultatet Summer hits 2005. Men det slutade inte
enbart med en skiva. Efter skivans färdigställande fick en i varje band åka in och tala med
Tullamajja och Ulf Tornman i P4:s radioprogram 6 till 9. Efter intervjun spelades låtarna
och man kunde glatt åka tillbaka till skolan
efter 20 sekunders berömmelse. Några veckor
senare hade vi den stora skivreleasen på Kävsta
camping. Till denna spelning kom cirka 300
personer, vilket var mer än de flesta hade räknat med. Om ni vill köpa vår skiva, så finns
den att köpa på ICA Indal eller av någon av
bandmedlemmarna.

spelningar på andra ställen, beroende på i vilken
utsträckning ni läsare och lyssnare vill se och höra
oss. Blir ni intresserade eller får lust att recensera
vår skiva, kan ni skicka ett mail till
indalsmusikforum@spray.se eller direkt till mig
erik.indal@spray.se. Men det säkraste sättet är
att ringa Håkan: 060-92740
Erik Nilsson / 9B Lidens skola

Spelningar.
Indals musikforum kommer att fortsätta spela
på småkonserter, på Häreborg och på Indals
lP i framtiden. Förhoppningsvis kan vi få
Lidens tidning

En spelning
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