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KISS ARMY NEWS
Som dere sikkert allerede har merket,
har det
skjedd noen forandringer her i "magazinet". Vi
har gatt over til AS-format, og forandret skrifttypen. Vi satser ogsa pa et mer variert innhold i
avisen, noe vi ogsa kommer til a fortsette med
i framtiden.

En ting dere kanskje er interessert i a vite, er
hvem som driver klubben dere er medlem i.
Deter 0ivind Jensen og Runar J. Gudnason, begge
15 ar gamle. Vi har begge v~rt Kiss-fans siden
{
vi gikk i f0rste klasse, og vi har hele tiden mer
eller mindre laget Kiss-aviser, men det f0rst de
to siste arene virksomheten har blitt mer serri0s.
Ellers vil vi takke alle som har vist oss den
tilliten a bli medlem i klubben, og vi her jobber
hardt for a gi dere et bedre tilbud, sa se fram
til Kiss-magazine nr. 3-88, som kommer ut den
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Kiss Army News
Medlemssidene
Kiss Story
Kiss 1980 (bilde)
Frehleys Comet ( bi Ide)
Kiss News
Paul Stanley (biog.)
Paul Stanley (bilde)
Peter Criss
Tekst: "Beth"
Bruce Kulick (bilde)

Foto ( C ): s. 1: A tribute to Kiss, s. 5: Kiss
Centre,
s.
6: Metal Hammer, s. 9: Kiss Army,
s. 12: Kiss Army

MEDLEMSSIDENE
Medlemssidene er deres sider, og deter dere som
skal sta for det meste av stoffet, men her skal
vi ogsa bringe konkurranser, meningsmAlinger m.m.
Her kan dere ogsa komme med sp0rsmal om gruppen,
men ettersom vi forel0pig har fatt lite staff fra
dere, bringer vi denne gangen en meningsmAling og
to konkurranser! Samtidig oppfordrer vi dere til
sende inn flere brev, som vi til na av har fatt
for lite av!
MeningsmAling
For a fa kartlagt hva den Norske Kiss-fansen mener
om gruppa, ber vi deg svare pa sw,rsmalene nedenfor
og sende dem til ass snarest mulig. Resultatet
av meningsmalingen bringer vii neste nummer!
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Hvilken
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Kiss-LP liker du best?
Kiss-lat liker du best?
Kiss-video liker du best?
band-medlem liker du best?

Nar ble Ace Frehley foot?
Nar ble Ace Frehley (Kiss' tidligere gitarist)
foot? Vet du svaret, sa skriv det ned og send det
til oss. Dakan du bli eier av en av de to LP'ene
med Ace Frehley, Frehleys Comet vi har liggnede.
I ti l legg har vi to fa,rgefotogafier av han som
~r0stepremier!
Tegnekonkurranse
"Kiss on stage" er tittelen pa tegningen vi haper
at mange av dere kommer til a sende inn f0r
den 30. juni! Tegningen b0r vere pa et AS ark.
Premien er notebok med Kiss; "Dynasty" heter
den! Lykke ti 1 !

KISS STORY
Det hele begynte i 1969. Da spilte Paul i et band
som kalte seg Uncle Joe. En dag de hadde gjort
avtale om konserter, ble deres gitarist syk.
Paul stakk over til deres tidligere gitarist,
Steve. Hjemme hos Steve traff Paul Gene for f0rste
gang.
Etter en stund gikk medlemmene i Uncle Joe sine
egne veier. Sa slo Simmons og Stanley planene
sine sammen, og startet gruppen Rainbow.
Gruppen eksisterte frem til 1971, men da ble
ogsa den oppl0st etter uenigheter innen gruppen,
annulerte LP-planer og det ene med det andre.
Mensa, endelig kunne Gene og Paul sette planene
sine ut i livet. Den 11. april 1972 leste Paul
og Gene en annonse i Rolling Stone. I annonsen
stod det: Drummer willing to do anything to make
it! Gene slo nummeret som var oppgitt, og i den
andre enden kunne han h0re stemmen til en viss
Hr. Crisscoula, og dermed hadde de sikret seg
trommeslager.
Sa gikk det nesten et ar til, og den 3. januar
1973, kj0rte Paul, Gene og Peter rundt i New
Yorks gater mens de pr0vde a finne et passende
navn til gruppen. Fleipende foreslo Stanley:
-What about Kiss? Men Gene og Peter likte det,
og dermed var navnet pa gruppen klart.
Samme dag satte Paul og Gene inn en annonse i
Village Voice, der teksten l~d: Gitarist s0kes.
Fem dager senere dukket Paul Daniel Frehley
,(,
(Ace Frehley) opp til pr0vespilling, og han
viste seg a v~re den de hadde letet etter!
En uke senere, n~rmere bestemt den 30. januar,
gjorde gruppen Kiss sin f0rste konsert pa
klubben The Coventry i Queens.
Resten av sommeren brukte de til a skaffe
publikum til konsertene sine. noe de hadde
store problemer med! Men de fikk ogsa tid til
a spille inn en demotape.
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* Ace Frehley; Frehleys Comet har kommet med en
EP som inneholder tre live-opptak + et nytt kutt.
De tre live-latene er: "Rocket Ride", "Breakout"
og "Something Moved". Den nye lata er en studioLnnspilling og heter "Words Are Not Enough".
~ bes0kte ogsa London, Hammersmith Theatre den
19. mars til star glede for et entusiastisk
publikum som ikke har sett Ace "live" siden Kiss'
verdensturne i 1980.

* Vinnie Vincent og hans "invasjon" er ute med
oppf0lgeren til deres f0rste LP. Oppf0lgeren
har de kallet "All Systems Go". Medlemmene i
gruppen er alle enige i at "All Systems Go" holder
en mye h0yere kvalitet en debut-LP'en.
Deres debut-album var vel det en kan kalle et
Vinnie Vincent solo-album, der han slapp til
med sine gitar-soloer kanskje mer enn n0dvendig!
Derfor har "All Systems Go" blitt en mye mer
sammensatt LP if0lge gruppen selv.
* Ryktene om at Kiss kommer til Norge til sommeren
blir stadig sterkere, men for a v~re litt
5simister, er det iallefall helt sikkert at de
kommer til Sverige!

* Singelen "Reason To Live" er blitt en kjempehit
verden over, og pa radioprogrammet "Ti i skuddet",
harden i skrivende stund ligget pa lista i atte
uker med to f0rsteplasseringer!!!!
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PAUL STANLEY
Han kom til verden den 20. januar 1950, i bydelen Queens, New York. Han fikk d0penavnet
Stanley Eisen. Hans foreldre stammet fra j0disk
slekt, faren drev et firma som solgte antikke
m0bler i Queens, sa det kan neppe sies at han
kommer fra en musikalsk familie.
Nar han idag blir regnet som et sex-symbol, ble
han ikke det som ungdom. Han var bade liten og
tykk, og ble aldri invitert pa fester. Men den
som ler sist ler best
.
-I always knew I was gonna be a star, fortalte
Paul i et intervju. Etter High School begynte
han ved en skole som heter School Of Music And
Art. -Jeg studerte kunst, men jeg ville bli
artist, en fremgangsrik sadan. Sakte gikk min
interesse for kunst over til musikk. Jeg kunne
sitte pa rommet mitt og spille gitar i timesvis
uten at noen forstyrret meg.
Han ble mer og mer involvert i musikk. Han likte
grupper som The Move, Yardbirds, Kinks, Small
Faces og selvf0lgelig Stones og Beatles.
Paul begynte a komponere sitt eget materiale pa
midten av 60-tallet, og det fortsatte han med
helt til han m0tte Gene.
Nar det gjelder Paul og latskriving, forteller
han at han ikke bruker mange timer hver dag pa
a komponere og 0ve, men at han liker a ha en
gitar i n~rheten hvis en god ide skulle dukke
opp. Da alle Kiss-medlemmene gikk bort og laget
hvert sitt solo-album i 1978, holdt Paul seg n~r
det gamle Kiss-soundet som hadde blitt
utviklet.
Hans melodi0se side slo ofte gjennom
med st0rre kraft enn den harde musikkstilen, og
resultatet ble noen skikkelige sm0rjer av later.
Men likevel er det vel hansom er gruppens latskriver nr. 1. Vi trenger bare a nevne later
som "Hard Luck Woman" og "Heavens On Fire", sa
har du det.
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Peter Criss
Peter Criss er i s0kelyset igjen. men denne gangen
med biografi som har fatt arbeidstittelen "A face
without Kiss". Deter f0rste gang en Kiss-medlem
har skrevet biografi.
Det siste vi h0rte fra han var da han hadde starlet
gruppen Balls Of Fire, men prosjektet ble avsluttet
pga. at Peter syntes det virket for userri0st!
Deter kommet ut dusinvis av b0ker om Kiss, men
ingen kommer med den virkelige sannheten untatt
Peter's.
Peter har fatt kyndig hjelp av folk som har jobbet
med biografiene til bade Priscilla Presley og Burt )
Reynolds.
,
Han forteller at han f0rst skriver ned alt han
husker. deretter leser han det inn pa band, og
nar han h0rer pa opptaket senere husker han enda
mer. Pa den maten gar arbeidet fremover, og han
regner med at boken skal vrere ute f0r arsskiftet!
Peter forteller at han er overrasket over at han
husker sa godt, men at det trolig skyldes at han
har sluttet a dope seg. Nar vi f0rst er inne pa
temaet kan vi fortelle at han i boken forteller
om sine narkotikaproblemer.
om sin videre musikkkarriere. forteller
han at han ikke har
ressurser til a starte
sitt eget band i likhet
med Ace Frehley, men at
han gjern~ vil spille
i et kjent. etablert
)
band.
Han forteller ogsa at han
har slanket seg betraktelig
siden "Balls Of Fire
perioden", barbert av seg
alt skjegget, og begynt
a ha pa seg skinn-bukser
igjen.
Sa se opp, for Peter er i
toppform igjen!
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BETH
Beth I hear you callin'
But I can't come home right now
Me and the ooys are playin'
And we just can't find the sound

\

I
(

Just a few more hours
And I'll be right home to you
I think I hear them callin'
Oh Beth what can I do
Beth what can I do
You say you feel so empty
That our house just ain't a home
I'm always somewhere else
And you're always there alone
Just a few more hours
And I'll be right home to you
I think I hear them callin'
Oh Beth what can I do
Beth what can I do
Beth I know you're lonely
And I hope you'll be allright
'Cause me and the boys will be playin'
all night

Words and music by Stan Penridge
and Peter Criss
Copyright 1976 Kiss a partnership,
Rock Steady Music, Inc.
Cafe Americana, Inc. (ASCAP) and
All By Myself Publishing Co, Ltd.
(BMI)
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