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KISS ARMY NEWS 

Sa, endelig kom den gledelige meldingen vi har 
ventet pa i snart fire Ar; Kiss kommer til 
norge den 21. september. 

Avisen er som dere vil merke preget av denne 
opplysningen, og i neste nummer vil avisen for 
det meste inneholde staff fra konserten. 

Som dere sikkert ser har vi gatt over til a trykke 
avisen, nae vi haper dere alle setter pris pa. ( 
"Kiss Story" har vi kuttet ut i dette nummeret, og 
kommer trolig til a gj0re det samme i neste nummer 
pa grunn av konserten. 

Ellers haper vi dere vil skrive flere brev til ass! 
Fra og med neste nummer av, vil vi ha en spalte 
som vi kaller "Kiss - i mine 0yne" der deter 
meningen at du skal skrive inn og fortelle om 
ditt "forhold" til Kiss. 

Vi fikk mange fine tegninger til tegnekonkurransen, 
men vi fant ut at det vil ta opp for mye plass i 
forhold til sideantall i avisen. 

Fra og med 1 august skitter vi adresse. 
Den nye adressen blir: 

KISS ARMY 
6160 HOVDEBYGDA 

Til opplysning kan vi fortelle at dere alle er 
velkommen til a sla av en prat med ass f0r eller 
etter konserten i Skedsmohallen! 
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Foto {C): A tribute to Kiss, Kiss Centre og Kiss 
Army 
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MEDLEMSSIDENE 

Tusen takk for alle brev vi har fAtt til medlems 
sidene! Vi har fatt spesielt mange brev til 
sp0rsmal/svar-spalten. Deter vi takknemlige for, 
men til meningsmalingen, som vi skrev om i forige 
nummer, har vi ikke fAtt brev nok til at vi kan 
offentliggj0re resultatet! Derfor vet du hva du 
hara gj0re! ! ! 
NAr det gjelder Ace-konkurransen har vi plukket 
ut vinnerene, men vi har desverre rotet bort 
adressene. Derfor ber vi dere alle skrive igjen! ( 

SP0rsmal & Svar 

Sp0rsmal: Er det mulig a v~re medlem i mer en et 
ar? 
Svar: Ja, deter det selvf0lgelig! Alle medlemmer 
far tilsendt innbetalingskupong sammen med siste 
avis. 

Sp0rsmal: Adressen til den Amerikanske Kiss 
klubben? 
Svar: Det finnes mange Amerikanske Kiss-klubber, 
men her oppgir vi adressen til en av de mest 
kjente: KISS ARMY ASYLUM, P.O. BOX 1305, 
WOODLAND HILLS, CA 91365, U.S.A. 

Sp0rsmal: Hvorfor sluttet Ace og Peter i Kiss? 
Svar: For a gj0re en lang historie kart, sa 
sluttet Ace p.g.a. alkoholproblemer og Peter 
fordi han satset pa egen solokariere. 

Sp0rsmal: Hva het den siste platen Peter var 
med pa? 
Svar: Den het "UNMASKED", og kom ut i mai 1980. 

Sp0rsmal: Kan en fa kj0pt Kiss-LP/MC/CD gjennom 
klubben? 
Svar: Pa nav~rende tidspunkt; nei, men vi har 
skrevet til Kiss' plateselskap PolyGram om 
saken. 
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MEDLEMSSIDENE 

SP0rsmal: Nar kommer Kiss til norge? 
Svar: Kiss kommer til norge den 21. september, 
nae du kan lese om flere steder i avisen! 

Sp0rsmal: Hvor mange LP'er har Kiss gitt ut? 
Svar: Deter alltid et vanskelig sP0rsmal, fordi 
noen av LP'ene bare har kommet ut i en del av 
verden, men svaret vi gir her har vi tatt med alle 
minus "THE ORGINALS" og "THE ORGINALS II" som er 
n samling av tidligere LP'er! 

~iss har gitt ut 23 LP'er. 

Sp0rsmal: Hvor mye koster "THE ORGINALS"? 
Svar: "THE ORGINALS" ble gitt ut i et meget 
begrenset opplag i 1976, og er altsa ikke i 
handelen lenger. Det gar an a fa kj0pt dem 
gjennom samlere, men da ofte til en sv~rt 
h0y pris som varierer fra samler til samler. 

BYTTESPALTEN 

Kassettene "The Best Of Solo Albums", "UNMASKED", 
og "DRESSED TO KILL" selges for kr 35,- pr. stk. 
Alle er i god stand! 

Carl Elavsson 
Hemingvn. Sa 
0385 OSLO 3 

~MINKEKONKURRANSH! 

Na skal alle Kiss Army-medlemmene i ilden! Smink 
deg selv som en av de opprinnelige Kiss 
medlemmene, eller fa med deg flere venner og smink 
dere som hele den opprinnelige Kiss-besetningen! 
Fa tatt et svart/hvitt bilde av dere, og send 
negativet/negativene til ass, sa kan vi lage en 
star kopi som kommer pa trykk i neste nr! 
Vinneren/vinnerene far tilsendt den Kiss-LP'en de 
0nsker! 
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KISS TIL NORGE 

Kiss kommer til norge! Det har lenge gatt rykter om 
hvorvidt de kommer eller ikke, men na har vi 
fatt det bekreftet fra Kiss' plateselskap PolyGram! 
De kommer og holder konsert den 21. september i 
Skedsmohallen! 
For a v~re n0yaktig, har det gatt tre ar og elleve 
maender siden de var her sist, og det var den 22. 
oktober 1984, i Drammenshallen. 
Den gangen sviktet publikum, og Dagbladet skrev: 
"Svart messe for Kiss", nae vi haper, og vet ikke 
vil skje denne gangen. 
Den f0rste gangen Kiss var her, var den 13. oktober 
1980. Den gangen var Drammenshallen fullsatt med 
2.500. tilskuere! 
Den gangen fikk en 15 ar gammel norsk gutt m0te 
sine favoritter bak scenen. 
Det hele startet med at han sammen med mange andre 
norske ungdommer skrev inn til ukebladet Hjemmet 
for a sP0rre om a fa m0te Kiss via spalten 
"0nskebr0nnen". 
Han ble trukket ut som den heldige vinner, men pa 
den betingelse at han tok med seg moren! 
Han fikk v~re med pa Kiss' bl0tekake-fest 
ettersom det var avsluttningen pa Europa-turneen 
det aret. Han fikk ogsa en spesiell Kiss-jakke med 
autografene til alle Kiss-medlemmene pa! 
Grunnen til at vi nevner den hendelsen kan dere 
vel selv tenke dere til?! 
Menna er altsa Kiss norges-aktuelle med konsert 
igjen! Tidligere 'i ar var Kiss usikre pa om de 
bare skulle spille ved noen festivaler i Europa, 
eller gj0re en komplett turne - det ser ut til 
at de har bestemt seg for det siste. 
De kommer trolig til a kj0re et ordin~rt Kiss 
show i god gammel Kiss-and! I New York sjokket 
de publikum ved a starte konserten med "LOVE GUN", 
nae vi tviler pa vil skje i norge! 
"Over there" kj0rte de fire later fra deres siste 
album; "Crazy Nights". -: 



De fire latene var; "BANG BANG YOU", "CRAZY NIGHTS", 
"NO NO NO" og "REASON TO LIVE" - sistnevnte gjorde 
visst Paul med glans. Opprinnelig var det snakk om 
at de skulle ta inn "et nytt medlem" som skulle 
ta seg av keyboardene, men det ble til at Bruce 
skiftet mellom gitar og keyboards. 
Foruten de fire latene vi nevnte ovenfor kommer 
du trolig til a fa h0re "COLD GIN", "WAR MACHINE", 
"LOVE GUN", "FITS LIKE A GLOVE", "I LOVE IT LOUD", 
"LICK IT UP'', "TEARS ARE FALLING" og "DETROIT 
ROCK CITY"! ! 
uver eneste gang deter snakk om Kiss-turne i 
~ropa, blir det sP0rsmal om devil ta med seg 

"det store showet". Da det svenske bladet "OKEJ" 
sist pratet med 
Paul, lovet han 
at denne gangen 
skulle de ta det 
med, men som vi 
vet er det store 
transportkost 
nader deter 
snakk om, sa 
forel0pig b!Zlr vi 
ta den meldingen 
med ro! 
Til slutt vil vi 
oppfordre alle 
Kiss-fans rundt 
om i norge til a 
komme - dette 
kan vcere den 
siste sjansen 
dere har til a 
se Kiss LIVE! ! ! 
Lag bannere, fa 
med deg mar, far, 
s0sken, bestemor 
og bestefar pa 
KISS KONSERT den 
21 . september ! ! ! 
PA gjensyn i 
SKEDSMOHALLEN ! ! ! 
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Kiss kommer til norge! ! Begivenheten vil finne 
sted i Skedsmohallen den 21. september. 
En oppfordring: Bestill billett i god tid, og 
ta med deg telt! Du ma nok regne med a ligge i 
telt noen d0<1n hvis du vil se dine favoritter 
fra n~rmest mulig hold! 

Ace Frehley, Frehleys Comet kom med ny LP i midten 
av juni. Deter dessverre den eneste opplysningen 
vi har om saken i skrivende stund, men vi f0lger 
selvf0lgelig opp saken i neste nummer! 

Fra usikre kilder i U.S.A. hevdes det at Ace har 
begynt a drikke igjen, nae vi selvf0lgelig haper 
bare er rykter! 

Kiss' siste album "Crazy Nights" har solgt i 
45.000. eksemplarer i norge! Vi har bare en ting 
a si; GRATULERER! 

Har du CD kan du gj0re deg et ordentlig varp! 
Du kan fa kj0pe hele Kiss-kolleksjonen pa CD; 
alle CD'ene er innbundet i en spesiell kasse! 

Et radioprogam om Kiss kan bli aktuellt i NRK 
om ikke sa altfor lang tid. Det var vi her i 
Kiss Army som tok initiativet. Etter a ha pratet 
med Thor-Rune Haugen, programleder for "Riff-88" 
i P2, viste det seg at han var interessert! 
Manuskriptet er ferdig, og na venter vi bare pa 
svar. Vi kommer tilbake med ytligere informasjon 
dersom det skjer nae mer i saken. 

) 



I STOLE VC>UR LC>VE 

All right! 
I remember the day that we met 
I needed someone, you needed someone too, oh yeah 
Spent time takin' in all you could get 
Givin' yourself was somethin' you never could do 
You played with my heart, played with my head 
I've got to laugh when I think of the things 
YOU said 

,ause I stole your love 
Stole your love 
Ain't never gonna let you go 
I stole your love 
Stole your, I stole your love 

You'd never stop runnin' around 
You'd pick me up, said you would soon put me down 
You were the girl that nobody could own 
Stay for awhile then you would leave me alone 
I'm something different, ain't like the rest 
How does it feel when you find out you're fallin' 
your test 

'Cause I stole your love 
Stole your love 
Ain't never gonna let you go 
I stole your love 
~~ale your, I stole your love 

Words and music by Paul Stanley 
Copyright (C) 1977 Kiss a partnership 
(ASCAP) 




