
Virus Cookies
klar med cd
Indspillet
i rekordfart

HORSENS - Horsens-
bandet Virus Cookies
kan nu præsentere sin
første cd, »Deep Blue".

Pladen kommer med
næsten rekordfart.

Efter at være nået til se-
mifinalen ved forårets DM
i Rock besluttede de tre lo-
kale musikere - Frank
Steffensen (bas), Rasmus
Thomsen (trommer) og
Jesper Møgelhøj (guitar og
sang) - at nu skulle der la-
ves en ordentlig promo-
tion-cd til afløsning for det
band, gruppen hidtil har
markedsført sig selv med.

Men det kniber med
kontanterne for Virus Co-
oki'erne, som alle er elever
pa Horsens Handelsskole.
Derfor er pladen økono-
misk lidt af et .sammen-
skudsgilde. De tre har sim-
pelthen været omkring
hos mange lokale virksom-
heder og bedt om hjælp.
Det har givet resultat hos
Horsens Ny Teater, Hor-
sens Folkeblad og Roed's
Køreskole. Desuden har
den lokale afdeling af Faja-
befa bidraget - plus

"mammas & pappas", kan man
læse pa cd'en; udtrykket

dækker over de tre's foræl-
dre, som også har spyttet
kassen.

Resultatet er en cd med
fire numre, indspillet i det
nye, lokale studie Disse-

Lyd med Dion "Disse" Egt-
ved som producer.

- Vi ville selvfølgelig Ber-
ne have indspillet en cd
med mange flere numre,
siger Jesper Møgelhøj.
Men det er simpelthen et
spørgsmål om kapital. Stu-
die-tiden koster penge, og
afgifterne løber også op.

Pladen er fremstillet i
500 eksemplarer, som pri-
mært skal bruges til at
skaffe bandet spille-jobs.

Foreløbigt ligger der to
lokale datoer fast: Torsdag
den 30. oktober spiller Vi-
rus Cookies pa KulisseLa-
geret, og fredag den 5. de-
cember har Nørregade 51
bud efter trioen.

Tryk p
Virus Cookies-cd'en er i

øvrigt endnu et eksempel
pa, at der i øjeblikket er
tryk pa i det lokale musik-
liv.

Pa bare en maned er der
kommet ikke færre end tre
lokale cd'er.

Country-bandet Desert
Track sendte deres "Since
You've Been Gone" pa ga-
den i starten af august.

For en uges tid siden
kunne Elvis And The Ted-
dybears fortælle, at også
de havde indspillet en cd,
»Golden Memories 2<, som
i øvrigt prsenteres pa Ca-
fé Melson i aften. (ch-r)
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