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K

iss-tributeband er ikke lenger

entusiastisk "Ace", far hangar

nok greia mer grundig enn de

over til a fortelle om musikken.

fleste. De som sa bandet pa

Musikken har vi brutt ned til minste
detalj for a qjere det riktig. Vi har
brukt to ar pa a qjare det riktig. Jeg
vii si at musikken til Kiss er undervurdert blandt folk. Ace er en veldig
god gitarist, og jeg f01er at jeg gj0r
en god jobb hvis jeg far folk til a forsta at han er en bra gitarist. Ace ser
jeg pa som en av de fa kunstnerne
innen rock'n'roll'en. Man skal veere
forsiktig med a uttale seg om Kiss'
musikere hvis man ikke vet bedre.
Jeg har drevet som sessoinmusiker,
spilt jazz og komponert balettmusikk, men a kopiere Ace Frehley er
det verste jeg noen gang har gjort.

Kiss Convention i fjor, eller pa
Sentrum Scene i september,
vet at disse gutta ikke sparer
•

sarm. alt er innevd, forklarer en

noen nyhet, men Parasite gj0r

pa kruttet, i tillegg til at de
absolutt kan spille.
Na utover hasten skal bandet pa Norqesturne. En turne
som sansyneligvis avsluttes
med

Kiss Convention

pa

Rockefeller 8. desember.

- Vi ville lage et tributeband
som var sa bra at det var Kiss-fansen
verdig. Det begynte med en demo i
1994, og etter det har vi bare forbedret oss pa alle mater. Rockefellergiget satt pa en mate en standard for
det showet vi vii ta ut pa turne, forteller "Ace Frehley". Og da kan vi

Men hva med situasjonen for
tributebandene na som originalen
er ute pa veien igjen, er folk fort-

jo legge til at resultatet av konserten pa Rockefeller var full utrykning fra brannvesenet som et
resultat av pyroen.

- Deter sinnsykt nar vi gj0r konserter, folk star a breler til oss som
om vi skulle veere Kiss. Men saken er
jo den at vi har det like artig som
publikum, sier "Gene Simmons" da

sa~t :::r:::~:ror;e~kek?e til alle
byene, eller alle landa for den del.
Her i landet spiller de bare i Oslo, og
deter mange som ikke fikk billett. Vi

mende at folk bryr seg sa mye om

kan kanskje vzere et plaster pa saret
for alle som ikke far sett Kiss. Vi er jo
ikke Kiss, men vi er det nzerrneste du
kommer Kiss. Var innstilling er a gi
folk en Kiss-opplevelse. Vi er ikke et
eget band, vi er et Kiss-band, avslut-

et tributeband.

ter "Gene Simmons".

jeg spar om det ikke er skrem-

- Det vi driver med er teater, vi har
jo studert alt, og gj0r det slik Kiss
gjorde det. Nar jeg gar over scena
qjer jeg det fordi Ace gjorde det

Dermed lar vi "Ace" og "Gene"
fortsette forberedelsene til turneen, og pa den rnaten lar gutta
fullf0re sine drernrner fra gutteda-

P-8 ra S I t I
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gene om a vzere nettopp "Ace
Frehley" og "Gene Simmons".
Drammen har nesten blitt virkelighet, og kanskje sterst av alt for
gutta er at de allerede pa sin
'andre konsert fikk spille med den
ekte Ace Frehley. Hva mer kan et
tributeband drernrne om?

a

0nsker du komme i kontakt
med Kiss Army? Skriv til:
KISS ARMY NORGE

v/Stig Karlsen
Rudveien 19
2000 Lillestrnm
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CANNIBAL CORPSE/
IMMOLATION/KONKHRA
Rockefeller Oslo
3.oktober 1996

KISS/OZZY OSBOURNE
Donington Park, England
17. august 1996

Donington er ikke lenger hva det var, og
derfor hadde undertegnede sveert
begrenset interesse av arets festival. Jeg
rakk dessverre ikke Honeycrack, men jeg
sa litt pa Paradise Lost og Sepultura.
lngen av de gjorde noe mer enn hell
greie jobber, men stor applaus til
Sepultura for a gjennomf0re konserten
etter at Max Cavalera matte dra hjem.
Det var modig gjort.
Ozzy Osbourne var den Ierste virkelig
interessante pa scena for undertegnede.
Mannen gikk pa alt for tidlig, men jeg
fikk rota meg pa plass halvveis ut i
"Paranoid", og det ble relativt fort klart
at Ozzy's nye band fungerte mye bedre
en det bandet som spilte i Oslo i fjor.
Mike Bordin begrensa seg til a spille det
nedvendiqe i motsetning til overivrige
Randy Castillo. De neste par latene fungert bra, men sa tok stem men til Ozzy
totalt kvelden under "Mr. Crowley".
Mannen sang ikke bra i Oslo, men nil ble
det ende verre. Det var rett og slett sa
j1evlig at jeg mener mannen bar finne
seg en annen jobb enn a turnere hvis
han ikke klarer bedre. lkke ser mannen
seerliq oppeqaende ut heller, sa helhetsin ntrykket mannen gir er at han er en
utslitt gamling. Lite spennende var det
ogsa at Ozzy om trent mellom hver lat
brukte sveert lang tid for a fa publikum til
a brele heyst mulig. Deter greit nok et
par ganger i lepet av en konsert, men
nesten mellom hver lat, nei takk! ! Dette
var en virkelig trist oppvisning fra en av
mine virkelig store favoritter, stort mer er
det ikke a si.
"You wanted the best and you got
the best. .. " lad stemmen over PA'en i det
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scream mag

Kiss-helikopteret fl0y over s5e,na, og
bang, der dro "Deuce" i gang arets konsert. Selv om jeg er en qamrnetrnann
(men langt fra sa gammel som
Nersterud) sa skal jeg 1erlig lnnremrne at
et par tarer pressa seg frem, dette var sa
stort. Her var endelig de gamle heltene,
og jeg var tolv igjen. "King Of The Night
Time World" og "Do You Love Me" var
de neste latene, og undertegnede tok
seg sammen for a finne ut om dette var
sa bra. Riktignok forsvant vokalen til Paul
Stanley pa begynnelsen av sistnevnte lat,
men det var ogsa det eneste som skar
seg denne kvelden. Det var ikke tvil, Kiss
har aldri veert bedre. Bruce Kulick og Eric
Singer kan vzere sa gode musikere de
bare vii, men Ace Frehley og Peter Criss
har sjarmen og stilen som er Kiss.
· Kveldens sett besto av 1 7 later fra
bandets seks f0rste studioskiver, og ikke
noe som var nyere enn det. Og showet
var som venta spektakuleert, eller hva kan
man si nar Gene Simmons strekker
armene i veeret for sa a fly opp pa lysriggen hvor han sa star og synger "God Of
Thunder''. Bombene og flammene var til
stede, og det var ogsa plattformene som
lefta Gene, Paul og Ace ut over publikum
mens Peter og trommene lattes opp
under "Black Diamond".
Alie i bandet hadde sine soloer, og
Ace tro til med de beste effektene da han
skiet raketter ut av gitaren. Gene hadde
selvf01gelig blodspytting under soloen,
mens Peter og Paul bare gjorde unna
soloene uten effekter, men det ma sies at
Peter gjorde en trivelig trommesolo.
Dette var som en time og tre kvarter i
himmelen, men det tok selvf01gelig slutt
etter "Rock And Roll All Nite". Da jeg
gikk mot bussen kunne jeg knapt nok tro
det jeg hadde opplevd. Guttedmmmen

var oppfylt, jeg hadde sett Kiss slik de en
gang var. Forskjellen er bare den at band et er bedre na, sa hva mer kan man
anske seg? Og i desember star
Skandinavia for tur, og jeg bare sier at
ingen unnskyldning er god nok for ikke a
se dette bandet.
- Jan Dahle DEF LEPPARD
Sentrum Scene, Oslo
5. oktober 1996
Terrorvision var vel ikke direkte heldig
med lyden, og pga det kan det i alle fall
sies at det ikke ble noen stor opplevelse
for undertegnede. Det svingte jo til tider
litt, men bandet virket nok ganske middelmadig pa en som ikke har noe forhold
til bandet.
Def Leppard var heldigere med lyden
da de apnet friskt med "Rock Rock ('till
You Drop)". Allerede som andre lat kom
kveldens f0rste nye lat og dermed kom
ogsa kveldens f0rste nedtur. Etter
"Foolin"' gikk det enda mer nedover. Det
var ikke verre enn at man ble staende og
trippe takten, men det var liksom ikke
noe mer heller tar "Hysteria" dukka opp
litt ute i settet. Tittelsporet og "All I Want
Is Everything" var de eneste latene fra
siste skiva som var noe a rope hurra for.
Konserten ruslet avqarde med enkelte
heydepunkter innimellom. "Bring On
The Heartbreak" og "Pour Some Sugar
On Me" var av de som tok av. Det som
egentlig var konsertens problem var at
den var utrolig forutsigbar. Her var det
stort sett bare hits. Altfor mange selvskrevne later, som avslutninga med
"Love Bites", "Let's Get Rocked" og
"Rock Of Ages". Def Leppard var ikke
darlig - bare litt kjedelig.
- Jan Dahle -

Bedre mottakelse enn dette har vi aldri tidligere fatt pa Rockefeller. En representant
fra danske Diehard star klar ved inngangspartiet med en iskald Carlsberg i handa,
idet vi ankommer Rockefeller. Vi blir dermed staende der sapass lenge at Konkhra
stort sett far drive med silt i fred for oss,
men det heres jo at bandet kan spille. Og
sa er det Immolation som skal terrorisere
publikum en stund. Selv om amerikanerne
viser en voldsom energi, er det allikevel et
eller annet som mangler. Lyden er litt
mudrete, og musikken tar liksom aldri hell
av. Deter allikevel god grunn til a hedre
bandet for et sinnssykt driv, later som minner om helvetes forgard, og, vel, en kraftig
dose klassisk dedsrnetall. Mensa, er det da
endelig tid for kveldens hovedattraksjon,
nemlig Cannibal Corpse. Jeg trodde jeg
visste det meste om headbanging, men
det som disse gutta viser i kveld er noe av
det mest sinnssyke jeg har vzert borti.
Hvordan er hue ditt na, Corpsegrinder? Og
musikken er minst like avsindig, her gar det
unna i et aller helvetes tempo, men bandet
har bra 1yd, er dyktige musikere, og vet hva
de gj0r. Men ikke spar meg om hvilke later
som kom, det meste blir lilt likt pa en sann
kveld. Allikevel, en fantastisk utblasninql
Arets tyngste kveld var dermed et faktum ..
- Bj0rn N0rsterud DICTATORS/HELLACOPTERS
Last Train, Oslo
6. oktober 1996

Uten a ha sett sa mye som en annonse i
noen som heist avis, sa klarte vi 2 dager for
konserten a bli informert om hva som
skulle skje pa dette stedet denne sendagen. Kl. 23.15 steppet Hellacopters opp pa
scenen. De starlet opp brutalt med skikkelig punkrock som virkelig satte spar etter
seg, noe som ogsa resten av deres opptreden gjorde. Dette bandet viste publikum at
de virkelig er et liveband. Alt bandet gjorde
pa scenen var det tmkk i, og det rocka og
buldret og braket nae sa enormt.
Hellacopters er mye bedre live enn pa
skive. Og da kan du jo bare tenke deg
hvordan konserten var! En hilsen til
Hellacopters for deres konsert: Takk som
fa'n! Og sa da, ca. 45 min. senere, sa var
det klart for kveldens h0ydepunkt. Nemlig
det a se Ross The Boss pa scenen igjen.
Bandel gikk pa scenen og gjorde to later
som var meget tam me, og som ga meg et
slett inntrykk. Men etter dette sa var det
bann pinne rock'n'roll, punk etc. resten av
kvelden. Jeg mistet mer eller mindre munn
og m1ele etterhvert som konserten gikk sin
gang. Dette er det raeste jeg har opplevd.
Det tok fullstendig av hos publikum i en
fullsatt pub pa hver eneste lat som ble
fremf0rt utover kvelden. Dette svingte nae
sa sinnssykt, at jeg finner ikke ord til a
beskrive hvor bra dette var. Nar konserten
var over, sa ble alle bare staendes a mape.
Og som nevnt, dette er den beste konserten jeg noensinne har v1ert pa. Dette var
en hell utrolig kveld.
- Kenneth Hjorth -

