
Pretty Maids fra Horsens tager et akustisk sidespring og venter nu spændt pa publikums reaktion.

Metal-drenge pa
akustisk sidespring
Pretty Maids
skruer ned for
de hvinende
guitarer pa ny
overraskende cd

Tekst: Soren Nielsen

Pretty Maids,
tungine-tallisk verdensnavn fra
Jylland, dropper det
elektriske i en cd's tid.

Bandets kommende nyhed
er et så godt som akustisk ud-
spil formuleret i en halv snes
sange med behersket volu-
men-kontrol. Titlen rummer
også den nøgne sandhed om
produktet.

Sony Music/Columbia
ger nyheden som "Stripped«.
Omslaget, som publikum far i
hnde den 6. september, viser
en tætklippet puddel.

- Med den titel kunne vi jo
helt oplagt have valgt en
nøgen klling som blikfang.
Men det var for nemt, synes

vi. Derfor hunden, forklarer
bandets sanger og sangskriver
Ronnie Atkins alias Paul
Christensen, Horsens.

Det første skridt til Pretty
Maids akustiske sidespring
blev taget sidste Ar. Det jyske
firkløver gjorde et fremstød i
Japan, og til det formal blev
der indspillet en speciel cd,
"Off-Side«, med en håndfuld
afdæmpede, akustiske numre.
De er alle med på den kom-
mende cd.

Desuden har bandets sang-
skrivere, Ronnie Atkins og
Ken Hammer (Kenneth Han-
sen) tilføjet fern nye sange.

- Numrene blev spillet pa
vores tur i Japan og Europa,
og vi fik god respons pa dem.
SA begyndte yore overvejelser
om for en gangs skyld at lave
en mere afdæmpet plade, og
den kommer så nu, siger Paul
Christensen.

Ikke unplugged
Det kunne være fristende at

tro, at Pretty Maids dermed er
hoppet pa den omsiggribende
unplugged-bølge. Det demen-
teres:

- I modsætning til sangene

pa de nye unplugged-cd'er har
vores ikke vret indspillet
for. Det er altsammen for-
holdsvis nyt materiale. Des-
uden tror jeg, at de fleste er
ved at være dødtrætte of
unplugged-fænomenet.

Paul Christensen erkender,
at der over for bandets fans
kan ligge en fare i at udsende
en nyhed, der er så forskellig
fra forgngerne.

- Men folk, der kender os,
ved fra vores koncerter, at vi
også kan skrue ned for guita-
rerne, sA mon ikke det gar
denne ene gang? Et er i hvert
fald sikkert: Vi er ikke ude på
at snyde vores fans, ogjeg kan
garantere, at vi er tilbage pa
den kendte bane fra og med
vores næste cd. Sangene er al-
lerede i støbeskeen.

- For os har de nye,
afdæmpede sange vret et lille pu-
sterum, en fed ting. Nu har vi
jo ellers mere eller mindre la-
vet det samme i ti år. SA det
var rart med noget Doran-
dring, fastslår Paul Christen-
sen.

Hjertet svinger
Pretty Maids taller foruden

Paul Christensen og Kenneth
Hansen også Michael Fast pa
trommer og Kenn Jacobsen
(Kenn Jackson) pa bas.

Paul Christensen og Ken-
neth Hansen er de eneste
medlemmer fra den oprindeli-
ge Pretty Maids-bedstning.
De øvrige to kom med for tre
år siden, da tre medlemmer
pludselig brød med gruppen,
og en opløsning truede. Men
bandet kom stærkt igen for et
ars tid siden med heavy-cd'en"Sin-Decade"

Foreløbig betragter Pretty
Maids den nedtonede nyhed
som en afslappet sag, der ikke
skal turneres pa. Men hvis ny-
heden gar hen og sælger helt
vildt, kan der komme andre
planer pa bordet.

- Om vores hjerte er til hea-
vy eller akustisk? Tjahh, det
svinger vel lidt, og vi bliver
også lyder det fra Pau.
Christensen.
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