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Watch startade i Göteborg för tre år sedan,
berättar basisten Jukka Mölsä.
– Alla växte upp med plattan ”Watch”,
förutom killen på trummor, han var inte
född då.
På giget kommer Watch att spela skivan
ifrån spår ett till sju, i samma låtordning som
på vinylen. Kanske någon låt från ”The Roaring
Silence” också. I höst kommer Watch att
spela på Norsesund station 11 september,
sedan även i Kungsbacka och Göteborg.

Niklas Lychou och Magnus Liljeqvist har
spelat ihop sedan barnsben men startade
MagNiFZnt 2011. Ett mål då var att knipa
en spelning på Zappanale 2012 vilket man
också gjorde.
– Att spela Zappas musik på endast två
gitarrer och sång är verkligen en utmaning,
förklarar Niklas. Vi utvidgar ständigt vår
repertoar och ser fram emot att framföra
musik ur Zappas osinliga låtskatt i alla
möjliga och omöjliga sammanhang!
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www.facebook.com/MagNiFZnt?fref=ts
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Vår headliner, stockholmsbandet Ritual
har spelat ihop sedan 1993. De har även
spelat i Slottsskogen förut, 2007.
– Förra gången var fantastisk. Låt det
bli en favorit i repris, hoppas keyboardisten
Jon Gamble.
I Slottsskogen kommer Ritual bland
annat att spela partier av äldre låtar som
man aldrig har spelat live, och sedan står
inspelningen av ett nytt album på tur,
ryktet talar om ett dubbelt konceptalbum.

Bildades 2010 när Maria Rådsten och Håkan
Granat hamnat bredvid varandra på ett
bröllop och börjat smida planer. Håkan
beskriver albumet ”Rise Of A New Day”
som synnerligen melodisk hårdrock med
progressiva inslag.
– GARFs enträgna arbete har placerat
det här eventet allra högts upp bland
begivenheterna när det vankas progressiv
rock i Sverige, så förväntningarna är väldigt
rimliga med tanke på det … alltså höga!
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www.facebook.com/
WatchSweTributebandToMMEB

Vulkan bildades 2006. ”Värmländsk djungelprogg med inslag av Göteborskt mordor
mode”, beskriver sångaren Jimmy Bob
Lindblad musiken och nämner Tool, Mars
Volta med flera influenser. Ny platta är
inspelad i Silencestudion; troligtvis bjuds
det bara på fräscha toner i Slottsskogen.
– Som alltid hoppas vi på att förmedla
en fin känsla och kanske sätta åhörarnas
hjärnor i någon form av annorlunda
tankeverksamhet.

Plankton bildades 1998 och nämner så
blandade akter som Deep Purple, Led
Zeppelin, Jimi Hendrix, Yes, Wishbone Ash,
Jan Johansson och Jojje Wadenius bland
influenserna. En ny skiva kommer i oktober,
från vilken några helt nya alster utlovas
inför Slottsskogen.
– Vi är oerhört glada över att ha blivit
inbjudna till SGP. Det är faktiskt första
gången vi spelar i Göteborg så detta ser
vi extra mycket fram emot!
www.plankton.nu
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www.ritual.se

PERPETUAL CHANGE!
Ja, när vi drog upp riktlinjerna till årets
Slottsskog i våras, då hette headlinern Pallas
och spelplatsen Slottsskogsteatern. Men efter
”a dramatic turn of events” träffas vi nu här
i Azaleadalen, och Ritual spelar sist. Står oss
bara vädergudarna bi, så har vi en kanonfestival
framför oss.
Nästa år firar Slottsskogen Goes Progressive
femtonårsjubileum. När? Var? Hur?
Håll dig underrätad via artrock.se,
eller ännu bättre – bli medlem i GARF!
VÄLKOMNA!
Daniel Reichberg
vice ordförande i GARF

Spelschema
15.00 Plankton
16.30 Misth
18.00 Watch
19.30 Vulkan
21.00 Ritual
I omriggningspauserna:
MagNiFZnt

”Missa inte garfbordet med
bland annat årets festivaltröja!”

