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Förra gången Frontal Collision spelade på Rockcaféets scen fyllde de hela lokalen. Denna kväll var det lite mindre publik, men det hindrade inte bandet från att ge allt. Från
vänster till höger: Johan Wahlström-Bergqvist, Simon Medberg, Fredrik Andersson, Tony Björkroth och Linus Gustafsson.

Rockcaféet jagar bort kylan
När vi kommer fram till Inferno är det en
timme kvar innan kvällens spelning börjar. Soundcheck är igång och från scen
hörs ljud av säckpipor. Det är bandet
Willbow, från Eskilstuna, som har scenen. I sofforna sitter det andra av de två
banden som ska spela ikväll; Katrineholms eget Frontal Collision.
Kvällens spelning är arrangerad av Rockcaféet,
som huserar i Infernos lokaler.
– Rockcaféet är ett samarbete mellan Triangelföreningen, Sensus och DuD, berättar Daniel
Karlsson som jobbar på Sensus. Sedan två år
tillbaka har vi arrangerat spelningar här varannan vecka och i kväll är det första för i år. Vi försöker hålla oss till ett lokalt band från Katrineholm varje gång och sedan bjuda in ett band utifrån så ofta vi kan.
Publiken brukar variera från gång till gång,
och i stort beror detta på hur mycket marknadsföring som har skett inför spelningarna, och hur
mycket publik banden själva drar. Daniel berättar
att publiken brukar variera mellan 10–15 personer ända upp till 100 personer.

Vill utveckla musiken

Kvällens första band är Willbow, och det består av
en ganska ovanlig uppsättning. Förutom bas och

trummor spelar sångaren Göran Kunstbergs även
fiol och säckpipa.
– Det finns en tanke om att alltid utveckla
musiken, säger Göran. Och då tänkte jag att fiolen och säckpipan skapade någonting som var lite
annorlunda men som ändå påminner om hårdrock.
För två år sedan startades bandet, då som ett
coverband, och redan efter två veckor hade de sin
första spelning. Sedan dess har de hunnit med att
spela i Livekarusellen, där de tog sig till distriktsfinal, samt på Sweden Prog Fest i Stockholm.
Coverlåtarna har de nu lagt bakom sig, och kvällens spelning består endast av egenskrivna låtar.
– Vi går från ballader till rätt så hårt, säger
trummisen Jimmy Almgren när han ska beskriva
deras musik.
– Vi försöker skapa musik som vi själva vill
köpa, fortsätter Göran. Sedan är vi självklart glada om någon mer än vi tycker om våra låtar.
Det är Willbows första spelning på Infernos
Rockcafé, och de tycker att det är en häftig plats
att spela på som de hoppas att få återvända till.

Sätt att få scenvana

Frontal Collision är kvällens lokala band. Bandet
har spelat tillsammans i två år, och under denna
tid hunnit släppa en egen EP; ”Loud”. De spelar
melodisk thrash metal.

– För att inte vara så sura, säger sångaren
Fredrik Andersson.
– Fast det är en tolkningsfråga, avbryter basisten Simon Medberg.
De tycker att Rockcaféets initiativ till dessa tisdagar är en bra koncept som skapar fler spelningar. Det tycker att det är ett väldigt bra sätt att ge
mindre band scenvana, men de säger att de gärna
skulle vilja se att fler människor kommer dit för
att se spelningarna.
– Inferno ligger en bit utanför stan, och folk är
för lata så de tar sig inte hit, säger Simon.

Förtjänar större uppmärksamhet

När jag frågar dem vad de tycker om Katrineholms musikscen och dess publik är de enade:
Det var mycket bättre förut. Bara för tre år sedan
var publiken större och banden fler, säger Simon,
men det har förändrats.
De tror att det har att göra med housemusiken,
som har slagit så pass att alla har börjat lyssna
på den. Den har därför tagit över så mycket av all
annan musik, även från vanlig rock.
De säger att de tycker att Rockcaféet har gjort
ett väldigt bra jobb och att vad de gör är väldigt
smart, men att det inte syns så mycket som det
förtjänar.
De säger även att de uppskattar själva Rockcaféet väldigt mycket.
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– Det är skönt för oss band som repar här
att kunna ta en kaffe, tycker Fredrik.

Kylan glöms bort

När sedan spelningen börjar drar Willbow
igång kvällen. Sångaren spelar melodiska
riff på sin elektriska fiol och publiken klappar med i musiken. Publiken har växt under
kvällens gång, för att till slut utgöras av ungefär 40 personer.
Men det är när Katrineholms-bandet
spelar som publiken kommer igång på
riktigt. Sångaren börjar spelningen med
att uppmana alla att komma fram och
publiken sluter villigt upp runt scenen,
sedan drar de igång.
Det märks att Katrineholm uppskattar
sina egna musiker, och vinterkylan utanför
glöms helt bort när Frontal Collision avslutar Rockcaféets första spelning för året.
Text: Frida Gustafsson
Bild: Frida Sjödin

Frontal Collision stod för en intim spelning som verkligen tycktes uppskattas av publiken på Inferno igår kväll.

Willbow från Eskilstuna bjöd på ett säreget röj och startade konsertkvällen på Inferno med sina egenskrivna låtar. Från vänster till höger: Robin Pihl, Jimmy Almgren och
Göran Kunstbergs.
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