geeloo rapporterar direkt från popkorn 2009 på the tivoli

Helsingborg

Helsingborg, Båstad och Ängelholm

• Joakim Johnn, 22 år, sång
• Andreas Andersson, 22 år, gitarr
• Tim Malmquist, 19 år, gitarr
• Jens Tellman, 22 år, bas
• Jonas Svensson, 20 år trummor

Helsingborg

• Fredrik Åkerblom 33 år, sång och gitarr
• Joakim Kullenberg 30 år, gitarr
• Andreas Pålsson 24 år, bas
• Henrik Ahlström 30 år trummor

När vårt egna brutala sound ljuder i högtalarna så kan jag nästan
våga lova att det inte är många som står stilla med huvudet.
Har ni som band någon förebild?
Bleeding Through, Parkway Drive, Bring me the Horizon.
Vad ger er som band den ultimata kicken?
En publik som rör sig som och inte står stilla.
Vilken låt är ni mest stolta över?
Revenge.
Varför kommer ni att
vinna Popkorn?
För att vi vill och för att vi är jävligt duktiga, får bara hoppas på
en jävligt bra jury som inte dömer en för vilken musikstil man
kör.

• Johan Classon, sång
• Hugo Sandberg, gitarr
• Stefan Bengtsson, bas
• Buster Odeholm, trummor

Beskriv er musik
Vi spelar hård rock med inslag av både metall och
rock. Väldigt svårt att sätta sig själv i ett fack.

Beskriv er musik
Det är musik som får en och hoppa högt och ha kul. Snabba mosh
riff och tunga brakedowns, det är vad vi står för.

I valet och kvalet med
Regal Demise
Tajta eller baggy byxor? 		 Baggy
Öl eller drinkar? 				 Öl
Inomhus/utomhusscen? 		 Utomhusscen
Chips eller Popcorn? 			 Chips
Malmö eller Stockholm? 		 Helsingborg,
Skivbolag eller satsa själv? Skivbolag
Siesta! eller Hultsfred? 		 Rock am Ring
PC eller Mac? 					 Mac
Efterfest med polare 			 Groupies
eller groupies? 									
Stagedive eller sätta 			 Stagedive
eld på gitarren? 			

DU VET VÄL ATT DU KAN KOLLA IN POPKORNPLANKET OCH SKRIVA
VAD DU TYCKER OM REGAL DEMISE OCH DERAS STOLTHET REVENGE.
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Dissimulate

8 STONE

Bandets egna foto

REGAL DEMISE

GÅ IN PÅ GEELOO.SE
Väggtidningen produceras av Mediekollektivet Geeloo. Ansvarig utgivare geeloo.se Anders Larsson, anders@mediekollektivet.se
Banden har fått frågorna per mail och återges i oredigerat skick.

Har ni som band någon förebild?
Allt ifrån gamla Metallica, megadeth till Mustasch
och Volbeat. Vi har lite inslag av kanske Soundgarden och Alice in Chains.
Vilken låt är ni mest stolta över?
Believe på den nya inspelningen.
Vad ger er som band den ultimata
kicken?
Att få leva sin dröm är underbart.
Vi gör musik tillsammans och att spela live. Den
ultimata kicken måste vara när man får bra gehör
ifrån publiken när man spelar live.

I valet och kvalet med 8 STONE
Tajta byxor eller baggy byxor? 			 Sköna byxor
Inomhus- eller utomhusscen? 			 Utomhusscen
Malmö eller Stockholm? 					 Malmö			
PC eller Mac? 								 PC 					
Efterfest med polare eller groupies? 						
Stagedive eller sätta eld på gitarren? 					

Bandets egna foto

Vem är ert största fan?
Får väl bli våra vänner som inte har något val.
Varför kommer ni att
vinna Popkorn?
Vi har ett bra scenframträdande och älskar det vi
gör. Vi sticker helt klart ut i vår omgång. Får se
om det är till vår fördel.
Finns det någon roligt ni vill
berätta
Vi har precis kommit ifrån studion och vi har
spelat in en ny demo med 4 spår som ska förhoppningsvis hjälpa oss i sommar att ge oss lite spelningar. Den kommer att komma upp på vår hemsidan
inom en månad i alla fall.

Öl eller drinkar? 						 Öl
Chips eller Popcorn? 					 Popcorn
Skivbolag eller satsa själv?			 Satsa själv
Siesta! eller Hultsfred? 				 Sweden rock!!!
Efterfest med polare
Eld på gitarren (eller på trummorna)

SKÖNA BYXOR I MALMÖ OCH EN BRINNANDE GITARR. SER
DU EN STUNTVIDEO FRÅN POPKORN MED 8 STONE, TIPSA
OSS!
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Vad ger er som band den
ultimata kicken?
Hästspark.

Beskriv er musik
Manglad hästkiok som Babben hade
sagt. Eller tidelag.
Har ni som band någon
förebild?
Nej, vi har inget band före bilden. Har
ni? (Ni har inte någon bild överhuvudtaget, reds amn.)
Vilken låt är ni mest stolta
över?
Den vi håller på med nu som inte är klar
än. Annars Towards Oblivion.

Vem är ert största fan?
Jadå, tackar som frågar!
Varför kommer ni att
vinna Popkorn?
Okej, för att vara seriösa så tycker vi
att vi är det enda RIKTIGA death metal
bandet i helsingborg. Damn good reason.
Finns det något roligt ni
vill berätta
Vi har bögporr i vår replokal!

I valet och kvalet med Regal Demise
Tajta byxor eller baggy byxor? 				 Aningen tajta byxor
Öl eller drinkar? 								 Öl
Inomhus- eller utomhusscen? 				 Utomhusscen
Chips eller Popcorn? 							 Chips
Malmö eller Stockholm? 						 Malmö
Skivbolag eller satsa själv? 					 Satsa själv
Siesta! eller Hultsfred? 						 Ingen av dem
PC eller Mac? 									 PC
Efterfest med polare eller groupies? 		 Polare
Stagedive eller sätta eld på gitarren? Stagedive

DISSIMULATE HAR INGA FOTON PÅ SIG
SJÄLVA. HJÄLP DEM GENOM ATT DELA MED
DIG AV DINA BILDER FRÅN KVÄLLENS
SPELNING
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Trapshade
Höganäs

• Christopher Wolski, 19år, inhopp gitarr
• Richard Tullberg, 21år, sång
• Sven Svensson, 17 år, bas
• Andreas Finnberg, 18 år, gitarr
• Erik Mikkelsen, 18 år, trummor
Beskriv er musik
Benkrossande, hårda riffar med melodiska inslag
som skapar många ambitiösa moshpit-cirklar.
Varför kommer ni att
vinna Popkorn?
Vänta och se.
Vad ger er som band den
ultimata kicken?
Chili-cheesemökande i studion.

Bandets egna foto

Vilken låt är ni mest stolta över?
Den senaste.
Har ni som band någon förebild?
Det är individuellt inom gruppen.
Finns det någor roligt ni vill
berätta
Vi söker en ny gitarrist. Hör av er.!

I valet och kvalet med Regal Demise
Tajta byxor eller baggy byxor? 				 Tajta byxor
Öl eller drinkar? 								 Öl
Inomhus- eller utomhusscen? 				 Inomhusscen
Chips eller Popcorn? 							 Popcorn, det hör ju till tävlingen.
Malmö eller Stockholm? 						 Malmö
Skivbolag eller satsa själv? 					 Skivbolag
Siesta! eller Hultsfred? 						 Hultsfred
PC eller Mac? 									 PC
Efterfest med polare eller groupies? 		 Efterfest med polare
Stagedive eller sätta eld på gitarren? En combo som kan skada så mycket folk som möjligt?

GILLAR DU OCKSÅ CHILE-CHEESEMÖK? LÄR DIG SPELA
GITARR OCH DU HAR CHANSEN ATT ANSLUTA DIG TILL
TRAPSHADE.
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