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Missa inte
Aftonbladet Hårdrock!är

tillbaka!

Efter förra årets succégör

det efterlängtade magasinet

comeback.

Tredje numret innehåller

100 tuffa sidor med allt du

behöver inför sommarens

hetaste hårdrocksfester –

Sweden Rock,Metaltown,

GetawayRock och mycket mer.

Som vanligt är tidningen

packad med intervjuer,

reportage,listor och krönikor.

Missa inte inte nya

Hårdrock!

Ute den 4juni.

Alex Lifeson och GeddyLee har siktet inställt på Sweden rock nästa sommar.

Rush spelar –efter tio
års försök
Festivalsommaren börjar snart

med Sweden rock.

Men redan nu är det klart med

nästa års drömbokning.

Efter tio år av försök har

festivalen lyckats locka Rush till

Sverige,erfar Nöjesbladet.

När de legendariska hårdrockarna i

Rush spelade i Globen 2004var det

första gången sedan 1979som

bandet besökte Sverige.

För ett år sedan återvände

medlemmarna GeddyLee,Alex

Lifeson och Neil Peart när

monsterturnén ”The time machine”

hälsade på Stockholm och Malmö.

Kanadensarna,kända för sina

påkostade scenproduktioner,har dock inte för vana att spela på

festivaler.

Men den 8juni 2013,sista dagen på Sweden rock festival nästa år,

kommer Rush att vara huvudband,erfar Nöjesbladet.

”Välorganiserad”
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–Festivalen har försökt att få Rush till Sverige i tio års tid. Bandet gör

aldrigfestivaler annars så det är verkligen en fjäder i hatten,säger en

uppgiftslämnare till Nöjesbladet.

Enligt uppgifter till Nöjesbladet ska en av de stora anledningarna till att

Rush valt Sweden rock vara att bandmedlemmarna anser festivalen i

Sölvesborgvara väldigt välorganiserad.

Många band och artister bjuder ofta på mer avskalade

scenframträdanden under festivaler. Men Rush har ingen avsikt att

spara på krutet.

”Mycket prylar”
–Tanken är att de ska köra för fullt,det sägs att produktionen som

Rush kommer att ha på scen ska vara en av de största någonsin. Det

blir mycket prylar på scen,laser och lampor,säger uppgiftslämnaren.

Redan om några veckor,den 6juni,startar Sweden rock festival 2012.

Dit kommer bland andra MötleyCrüe,Soundgarden och Lynyrd

Skynyrd.

Christoffer Nilsson

Grunge-giganterna är klara för Sweden Rock
”Kanske den enda spelningen i Norden.”
BILDEXTRAHängmed påsommarens
hårdaste fest Sweden Rock Festival är i full gång

Supersuccéför nya Hårdrock!Sweden Rock-besökarna hyllar
Aftonbladets nya metalmagasin Hårdrock!
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