
Pretty Maids ud
med lokalt produkt
10. album fra
gruppen

HORSENS - Pretty
Maids er på gaden med
en ny cd, som er et helt
igennem lokalt pro-
dukt.

Pladen, der har titlen
>Spooked<<, er indspillet i
det lokale Jailhouse Studio
med studie-ejer Tommy
Hansen som producer.

Desuden er der pudset af
pa produktet i et andet lo-
kalt studie, Knud Lind-
hardts Studio One.

Bestningen i Pretty
Maids er den, som har v-
ret gldende siden 1991:
Paul Christensen alias

Ronnie Atkins (sang),
Kenneth Hansen alias Ken
Hammer (guitar), Michael
"Mini" Fast (trommer) og
Ken Jacobsen alias Kenn
Jackson (bas).

De fire far desuden mu-
sikalsk hjælp fra Alan
Owen (keyboards og sang).

Heavyrock
Kenneth Hansen og

Paul Christensen bar
skrevet hovedparten af de
13 numre pa "Spooked",
som er Pretty Maids i gam-
melkendt stil: Masser af
heavyrock og enkelte bal-
lader.

Netop balladerne har
vret med til at sikre den
horsensianske gruppe suc-
ces. Sangen "Please Don't
Leave Me<< er stadig

stør-ste hit til dato.
Pretty Maids blev dan-

net i 1981 af Kenneth Han-
sen og Paul Christensen,
som gennem alle årene har
været grundstammen. De

første år var prget af en
del udskiftninger, indtil
gruppen i 1991 fandt sin
nuvrende form.

Med denne besætning
har Pretty Maids udsendt
"Sin-Decade" (1992), un-
plugged-pladen "Stripped"
(1993), >>Screamin'<< (1995)
og samme r den veloplag-
te "Screamin' som
blev optaget ved en kon-
cert pa Plnen i køben-
havnske Tivoli.

Det horsensianske band
er en af de fa danske grup-
per, som for alvor har gjort
sig gldende pa den inter-
national musikscene.

Ikke mindst japanerne
har taget de fire musikere
til sig, og netop i øjeblikket
er et par af Pretty Maids-
folkene pa promotion-tur i
det fjernøstlige land med
>Spooked. i bagagen.
(ch-r)

Pretty Maids. Fra venstre Ken Jacobsen, Michael Fast, Kenneth Hansen og Paul
Christensen. (Arkivfoto)
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