
Crosstown Traffic er et af de seks bands, der kommer med pa den kommende rock-cd. (Arkivfoto: Morten Marboe)

Seks bands er med
„Horsens
Rock'er 1999"
i fuld gang

HORSENS - Seks lokale
bands kommer med ph
cd'en „Horsens Rock'er
1999".

Deter nu besluttet af ar-
bejdsgruppen bag

projektet.
Navnene rækker fra

gamle kendinge til helt nye
talenter.

De seks bands er:
- Amadildoes - Horsens

eneste kultband, som også

spillede med pa den lokale
1996-cd „Rock i Bureauet".

- God's Comic, som alle-
rede har markeret sig He-
re gange, bl.a. med nogle af
de bedste numre pa „Rock
i Bureauet"-cd'en.

- Virus Cookies, som har
vundet de to sidste lokale
runder ved DM i Rock.

- Mohair, som også hav-
de talent til at spille sig vi-
dere ved sidste omgang
DM i Rock.

- Crosstown Traffic, som
har huseret i det lokale
musikliv de sidste mange
år.

- Karuna Project, som
nok er et nyt band, men

hvor garvede folk som Gert
Jespersen, Bo og John
Bjerregård, Henning Juhl,
Soren Asmussen og Mark
Ong deltager.

Bag cd-projektet star
Fajabefa Horsens, Kulisse-
Lageret, Horsens Ny Tea-
ter og Horsens Folkeblad.
En arbejdsgruppe med
repræsentanter fra initiativ-
tagerne har foretaget
udvælgelsen blandt de i alt 10
bands og solister, der meld-
te sig som interesserede.

Horsens Kommune sta-
ter udgivelsen økonomisk.

De seks bands skal i de
kommende måneder ind-
spille hver to-tre numre

hos Dion „Disse" Egtved i
hans Disse-Lyd studie.
Den færdige plade præ-
senteres ved en stor kon-
cert lørdag den 20. marts
pa Horsens Ny Teater, hvor
de seks bands spiller.

Desuden vil grupperne
kunne hoes på KulisseLa-
geret i tiden efter koncer-
ten pa teatret.

Om alt gar efter planer-
ne, bliver cd'en den første i
en rkke.
Målet er, at den lokale
rock også kan prsenteres
på „Horsens Rock'er 2000",
„Horsens Rock'er 2001"
osv. (ch-r)
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