Rocklov
Sex musikintresserade killar väljer rocken förre sporten. På studiefrämjandets
rockläger får de chans att spela tillammans.
Alla har spelat sina instrument ett tag och många av dem är redan elever
hos studiefrämjandet, men nu spelar de tillsammans som band i fyra dagar.
- De lär sig att jag kan inte vara bäst, jag måste lära mig av de andra också,
säger Jonas Snäckman, ledare på Rocklägret.
Ni kanske känner igen hans namn från Idol 2006, men Jonas har valt
musiken framför kändisskapet.
- Om jag gör en låt till en Absolut music-skiva så ger det inte mig något.
Med det här når jag ut till dem, säger han och pekar mot de rockande
killarna.
- De är fruktansvärt charmiga.
Bandet som startades under daglägret består av fyra gitarrister, en basist
och en trummis.
Deltagarna är mellan 11 och 13 år och vill satsa på musiken även i
framtiden.
- Om inget bättre dyker upp, säger Karl-Oskar Nyman.
- Kultur överhuvudtaget är intressant. Jag gillar konst och sådant, säger
Marcus Jessen.
Sedan i måndags har det övats på Nirvanas "Smells like teen spirit" och Neil
Youngs "Rockin’ in the free world" men nu är det AC/DC:s "Highway to Hell"
som repeteras. Ingen vill sjunga men gitarrist Karl-Oskar ställer upp ändå.
Det är ösigt och Marcus drar ett rejält trumsolo.
- Jag går runt och lyssnar och så tar vi rättningar efteråt, säger Jonas
Snäckmark.
Enligt honom har killarnas spelande utvecklats sedan i måndags och i dag är
det dags för avslutning och uppvisning för familj och vänner.
- Någon gång kanske vi spelar ihop igen, men jag tror inte att det blir
världsturné av det, säger trummisen Marcus.
Solveig Betnér
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Hannes Penttinen får tips av Jonas Snäckmark. I bakgrunden syns Karl-Oskar Nyman.Foto: Ttti
Olovsson
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Jonas Snäckmark instruerar Edvin Norling, Jessy Fröjd, Nicke Gustavsson, Marcus Jessen,
Hannes Penttinen och Karl-Oskar Nyman. Foto: Titti Olovsson

