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Heat med Erik på Harrys
Rockbandet H.E.A.T kommer till Harrys för kon-
sert den 11 maj. Gruppen kom ut med sitt tredje 
album ”Address The Nation” för ganska precis 
ett år sedan. En skiva som följde upp ”Heat” från 
2008 och ”Freedom Rock” från 2010.

Det var den första skivan med nye sångaren 
Erik Grönwall, tidigare mest känd som vinnare 
av ”Idol” 2009. Övriga medlemmar i H.E.A.T är 
Dave Dalone (gitarr), Eric Rivers (gitarr), Jona 
Tee (keyboard), Jimmy Jay (bas) och Crash 
(trummor).

Diamond Dawn från Göteborg är förband  
under spelningen i Katrineholm. Den gruppen 
är aktuell med sitt debutalbum ”Overdrive” som 
kom ut i februari.

Charlotte Perrelli på gala
Charlotte Perrelli är årets sångartist på  
Katrineholmsgalan där lokala TickTack kom-
mer att stå för musiken. Även ståupparen Has-
se Brontén underhåller under kvällen där lokala 
pristagare hyllas i en rad kategorier. Lördag den 
20 april är datum för tillställningen och Safiren 
plats.

Kajrocken gör uppehåll i sommar
Huvudarrangören av festivalen Kajrocken, kulturföreningen Festivus, har meddelat att det inte kom-
mer att bli någon festival i sommar. Festivalen som arrangerats under många år i olika former har 
de senaste åren växt och blivit en tvådagarsfestival i augusti med eget festivalområde. Men den har 
fortfarande varit gratis för katrineholmarna.

Skälen som Festivus anger är dels att föreningens och festivalens drivande krafter i år inte har tid 
att lägga de timmar ideellt arbete som krävs för att genomföra en festival, men också att ekonomin 
sätter stopp för Kajrocken 2013. Förhoppningen är att kan den återkomma ett annat år.

Penrod på Hjälmargården
Countrygospelsångaren Guy Penrod från USA 
kommer även i sommar till Hjälmargården  
i Läppe för en konsert, tisdagen den 6 augusti 
närmare bestämt. Han har vid tidigare besök sålt 
ut kyrkan där sommarkonserterna hålls. 

Den svenska gruppen Country Church upp- 
träder samma kväll.

Katrineholmsbandet Love And Duct Tape tog farväl med en konsert under  fjolårets upplaga av musikfestivalen 
Kajrocken den 3 augusti. I år blir det ingen festival alls. Bild: Urban Århammar

Suggession på Sandhem
Det gamla Katrineholmsbandet Suggession kom-
mer att återuppstå för en kväll i vår. Lördag den 
4 maj spelar bandet på Villa Sandhem.

Suggession hade sin storhetstid under 80-talet 
när svartrockarna dominerade Katrineholm och 
de lokala musikföreningarna ordnade konserter 
med storheter inom punk och alternativrock.

Suggession gjorde även en spelning på den sto-
ra galan som firade just detta 80-talsfenomen på 
Safiren hösten 2010.
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Kulturskolan i lokstallar
Katrineholms Kulturskola har valt att förlägga 
nästa pop- rock- och jazzgala utanför skolans 
egna lokaler. Lördagen den 13 april kommer 
mängder av elever från kulturskolan att fram- 
träda i olika konstellationer på Perrongen- 
scenen i Lokstallarna.

First Blood på Perrongen
Tisdagen den 16 april blir det högklassig hard-
core med metal-touch för hela slanten på Per-
rongen. Det amerikanska bandet First Blood gör 
nämligen ett stopp på sin Europaturné där då. 

Med sig har man även Dead Reprise från Öre-
bro, aktuellt med nya albumet ”Dystopia”, samt 
Hang ’Em High från Norrköping.

Att First Blood spelar i Katrineholm är inte 
så konstigt, då stans egen metal/hardcore-pro-
fil Thord Brännkärr turnerar med gruppen som  
gitarrist. First Blood har släppt flera album och 
har just nu en coverskiva att ladda ned från  hem-
sidan där gruppen hyllar sina förebilder.

Refreshments på Amazon
Fredag den 26 april är det gammal god rock’n’roll 
som gäller på Amazon i Flen. The Refreshments 
står på scenen då. Bandet har funnits i över 20 
år, släppt mängder av skivor – den senaste heter 
”Highways & Byways” och spelat sig riket runt ett 
stort antal gånger.

Två rockabillytrios är bokade för att värma upp 
publiken under kvällen, Breakouts från Västerås 
och Katrineholms The Johnny Hootch Gang.

Workshop i folksång
Söndagen den 19 maj håller folksångerskan 
Maria Misgeld en workshop i just folklig sång. 
Misgeld är bland annat känd från vokalgruppen 
Irmelin, som släppt flera skivor och kommer 
ut med det nya albumet ”North Sea Stories” nu  
i april. 

Maria Misgeld jobbar även som lärare i sång 
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.  
Platsen för workshop-dagen är Musikens Hus.
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