


HAvard Engebretsen (28): Var med og startet det vi i dag kjenner
som Stovner Rockeklubb, men har spilt pA huset siden 1987(!).
Hivard har fungeft som nestformann i styret det siste iret og er
ellers kjent for A svinge oks i Creffen og vare en av to ansvarlige
redaktorer i Rock-lt.
Olav Bakke (16) : Har sittet som formann siden starten pA rocke-
klubben, men har ovd pA huset siden 1991 . Citarist + nesten
vokalist i Hercules (strongest there is).
Cato Syversrud (16): Cato kom med i styret etter forrige generalfor-
samling og har i lopet av 6ret blitt tatt med som fungerende styre-
medlem. Kjent for i svinge beger og z,ks i Progkameratene.
Helena Tvorek (ca 19): Helena har sittet i styret sist host og har
siden det hatt den udelte glede i vere eneste Kvinne i styret.
Helena er kjent for i lage dritgoe pizzaer og for i bruke litt for mye
sminke nir'a er pi TV. Synger litt i Magic Groove.
Matthis Dikkanen (nesten 19): Matthis har sittet i styret det siste hal-
ve iret, men har utmerket seg med pigangsmot, iver og spydige
kommentarer. Han hadde KAJA-plass pi Rockefabrikken og da den

tok slutt blei 'n arbeidsledig. Pi frit ida har han verdensrekord i antall
band han speller i (omtrent 7). Mest kjent for Rockeklubbens mest

lovende: Snobal I kasterne.
Lars Baade (og nesten 19): Lars begynte i styret sammen med
Matthis, men ogsi han har utmerket seg ved i vere en av de fA som

gidder A glare noe (kodda!). Spil ler og synger i band sammen med

Matthis.
Kristian Sveen (ihvertfall24):Yar med og startet Rockeklubben for

et par ir siden. Spiller gitar i Soldogg (toffere enn seigmenn og tag-

gere). Har det siste Sret sittet med redaktoransvaret i Rock-lt
sammen med Hivard E.

Du er herved innkalt til Stovner
Rockekl ubbs generalforsaml ing
ssndag den17.O3 1996 kl 14.00.
Mst opp pi Rocker'n!
Saksliste:

1.  Godkjenning av innkal l ing.
2. Valg av moteleder og referent.
3. Godkjenning av irsmelding.
4. Codkjenning av irsregnskap'95 og budsjett '96.
5. Sittende styres planer for 1996.
6. Valg/godkjenning av vedtekter.

Forslag 1:  Forandr ing av k lubbens navn.
Forslag 2: Innlemme Vestli Videoverksted i Rockeklubben.
Forslag 3: Endring av styrets struktur.

7:Yalgav Formann og Styre.
8: Eventuelt.



Ceneralforsamlingen pr. 28.01 .1995 ,valgte folgende styre:

Formann:
Nestformann:

Olav Bakke
HAvard Engebretsen

Styremedlem/kasserer: HivardMoe
Styremedlem/sekreter: Lasse Baklien
Styremedlem: Kristian Sveen
Varamedlem: Kristoffer NYstrom
Varamedlem: Christian Andersen
Varamedlem: Cato SYversrud

HAvard Moe har fratrAtt sin sti l l ing grunnet sti l l ing som kultursjef i
Stovner bydel. Kristoffer Nystrom har overtatt kasserer funksjonen.
Kristoffer Carlin har overtatt Moe's posisjon i Stovner Rockeklubb
og fabrikken avrig.
Viramedlemmer deltar nA i styret. Lars Baade, Mathis Dikkanen og
Helena Tvorek har ogsA kommet inn i styret.

Stovner Rockeklubb har i lopet av det foregiende 5r arrangert
Ovingsvirksomhet og instrumental undervisning. Det har vert arran-
gert enkelte bandkvelder, nye er under planlegging.

Arrangementer!

SPLASH 95. Denne konserten ble arrangert den 24.05.95, var den
forste i sitt slag og blir forhipentligvis gjenntatt hvert ir. Den erstat-
tet pi f lere vis O.M. i rock. Det var pA mange miter vanskelig A

arrangere bide O.M. og Megamix "pi en gang". Vi f ir f.eks ikke
stotte til enda en konkuianse, og da Megamix ble vedtatt beholdt,
mitte O.M. gi ut. lstedenfor arrangerte vi altsi denne gigantiske
virmonstringen. Det var vellykket tross et l i te underskudd.

Under Musikkens Dag den 11 .06. ble det avholdt en utekonsert bak

huset.

Stovner Rockeklubb sendte Slaraffenhatten ned t i l  l tal ia
i virt utveksl i ngsprojekt.

Senere pi sommeren arrangerte vi musikk seminar med besok fra
Italia. Projektet var vellykket b5de akonomisk og kunstnerisk, dog
tok mange av italienerene dette som en ferie.

30.09.95: Eureka'95: Dette ble holdt pA huset i forbindelse med
Oslo Rockfestival. Dette for A Apne for den kultur som rommer de
fleste unges interesse. Det ble holdt Workshops og holdt foredrag.
PA kvelden ble det arrangert et raveparty.

Ogsi i 5r ble Hostrock gjennomfort, narmere bestemt den 11 .11 .
En l i i i i i i i i ten okonomisk smel l  b le det,  men el lers. . . . .  kul t  arrange-
mang. Men.. . .??! !?!??! Hvor bl i r  medlemmene av????!2.  Kun 3 av 70
betalende var medlemmer. Jeg mener med dette ikke A si at de 67
andre skal se ti l  5 melde seg inn i Stovner Rockeklubb , men at
Stovner Rockeklubb's resterende medlemmer (unntatt de som spil-
te/jobba) er utrolig slappe. OgsA i ir var vi verter for en av semifina-
lene i Megamix. Det skjedde den 02.12;95.

Tradisjonen tro ble det ogs6 i ir arrangert Julerock. En litt ny vri
denne gang forst og fremst myntet pi medlemmene, og riktig si
hyggelig ble det etter hvert med stoler og bord i salen (langbord
farsl),julegrot ogglagg. Folk motte opp oB det var veldig hyggelig i
spille. Dessuten hadde Bjarn Skjelbred laget et eksperimentelt verk
for anledningen, som ble framfart av alle instruktorene.

Vi har i lopet av Aret kjopt inn et par nye gitarforsterkere og PA'en
er blitt rustet opp flere hakk. Den holder ni en vanvittig hoy standard.

Den 7. 11 . ble tgrste nummer av nye "Rock it" sendt ut. Den ni
sveft si eminente (tidligere ikke fullt si eminente) blekka, ser altsi
pAnytt dagens lys. Hivard Engebretsen og Kristian Sveen er ansvar-
lige redak-torer og Morten Malch stir for layout. Planen er at den
skal komme ut ca. en gang i mineden med aktuelt stoff fra Stovner
Rockeklubb og andre ting som interesserer klubbens medlemmer'

Olav Bakke ls/ Formann
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Nok en gang har Rock lt redaksjonen sendt ut sine ville og
hensynslose stunt reportere pi oppdrag.
Denne g^angen skulle vi langt, nemlig ti l  Smuget (23 Ars aldersgren-
se!!!!!). A komme forbi de fire beryktede Smuget-vaktene var noe vi
lenge hadde gruet oss ti l . Men da vi viste frem vAre ekstremt eksklu-
sive pressekort, la de seg ned pi kne og kysset vire ulmende borre-
lAssko. Men vi var ikke trygge ennA. For foran oss dukket selveste
Smuget opp, nemligBjarn Boge og hans gjeng: The Wild El Boges.
De var som vanlig uniformert i sl itt dongeri, hAret slengt over ti l  den
ene siden og selvfolgelig den legendariske skinnvesten. Far vi f ikk
sagt KAKE var hele gjengen over oss, og pa Boges kommando dro de
oss ned pi dassen og ga oss buksevann. Dermed var vi dopt t i l  ekte
Smuget-vankere og det gjenstod ni bare i skaffe oss skinnvest.
Nok om det...
Crunnen ti l  at vi var der var for i se Hamburgera i action, de hadde
skaffet seg showcase pi Smuget. De gjorde en knall opptreden. Litt
nervost i begynnelsen, men det justerte de fort inn.
l-,itt,,,,om,,H ambu rger i m peri et: Hambu rgera er et tri oband som ho lder
tif pi Rockern, Ruben pfi bass, )arn pltrommer og fivind:pa gitar og

Som i musikk krever forhandlinger at man er sensitiv t i l  hele proses-
sen. Avslutter man forhandlingene for t idlig, kan man risikere at
motparten faktisk hadde mer i gi. Avslutter man for sent, kan man
risikere at man selv blir presset for hart.
FA ting skriftlig.
Hvis en arrangar naler med 5 sette ting pA papiret, sA er vedkom-
mende ikke serios. Skriv ned ting snarest etter at man er blitt enige.
DETTE ER SUPERVIKTIG. Hvis en anangat ikke vil skrive ting ned,
sA er det for i holde muligheten Spen for i lure deg senere. Ofte kan
det vere lurt A skrive et referat rett etter motet med arrangor, og sen-
de det pi fax (eller pr. post) til arrangsr si snart som mulig. Da er
ballen hos arrangaren, som i praksis godtar det hun har mottatt ,
med mindre hun gir  annen skr i f t l ig t i lbakemelding.
Oppsummering.
- Ver forberedt - Formuler - Sett deg i motpartens sko - La prosessen
jobbe - Lytt - Still sporsmil og oppsummer - Framsett "pakker" med
realistiske krav for best mulig fleksibil i tet - Bruk sti l lhet aktivt - Legg
inn "sandsekker" si motparten kan angripe dine krav uten at du fal-
ler igjennom dine minstekrav - lkke gi ved dorene uten i fA noe i
retur - Avslutt i t ide, men ikke for t idlig - Skriv alt ned - Les noye
igjennom alle kontrakter far du signerer - Kontakt RIO i tvi lsti l feller
eller hvis noen prover A lure deg.
Til slutt noen ord om i spille for dsra.
Defte har vi meget ddrlig erfaring med. Arrangarer, som alle andre,
prioriterer sine aktiviteter. A spil le for dara, hvor musikerne uteluk-
kende fir inntekter fra inngangspenger, representerer ingen akono-
misk risiko for arrangaren. Derfor er det ogs5 minimal grunn for
arrangoren ti l  i  l igge i selen for A promotere konserten. Hvis arran-
garcn derimot risikerer 5 tape penger pA konserten, vil hun automa-
tisk legge mer arbeid i annonsering o.l. Moralen er derfor: Unngi
dgra-konserter.
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dette,brevet

Nok en gang har redaksjonen sendt ut sine ville og hensynslose
stunt-reportere for A gjore noen iskalde intervjuer.
Denne gangen er ofrene PUNK & SANN.
De har nettopp kommet tilbake til Rockern fra deres utestengelse,
grunnet er konsert-oPPtreden.
Bandet er:
Stian Nettum Brsdskalk, 16 5r, pi ponk bass.
Stian er fadt og oppvokst i Nord Norge, nermere sagt Laksvatn.
Sommer'n for  St ian skul le begynne i  4.  k lasse, skul le han og fami l i -
en hans pA ferie ti l  Mallorca. Men de havnet i Oslo ved en feilta-
gelse. Han trodde lenge at han bodde i Mallorca p.g.a.det varme
veret og at han ikke forstod spriket. Han trodde faktisk at han var
pi Mallorca helt fram ti l vi fortalte ham under intervjuet at han er i
Oslo. Han sier at han har hatt sine mistanker pi grunn av at Spansk
TV fordypte seg i Norsk vermelding. Han synes ogsi at det var litt
rart at Spania og Norge hadde nasjonaldag pi samme dag. Den
langhirede delen av redaksjonen mistenker at familien og venner
har holdt ham for narr i alle disse Arene.
Stian forteller om sin frykt for Lasse, ogsd kalt Lasse Blodoks. Opptil
f lere ganger har Stian hatt tanker om 5 gi t i l  anskaffelse av lomme-
kniv for 5 kunne beskytte seg mot Lasse pi ovinga.
Lasse "Blodsks" Bakerlien. Lasse er et hAplost t i l felle. Han blir sett
pii som ponken sjol. Et kjent ansikt i polit iets kriminal-register.
Hans temprament g5r ofte ut over uskyldige folk. Vi blei banka 4-5
Sanger under intervjuet, fordi han mente at vi hadde for personlige
sporsmAl. Han likte heller ikke at vi sA pi han nir vi snakket med
han. Lasse er vel  det  man kan kal le en "hasj is" .  Han slut ta t id l ig
med alkohol fordi dette bare var for pyser. Vi skal heller ikke
avskrive at armen hans er uten sproytestikk.



Her s i t ter  du med et  , forhipent l igvis rykende,
ferskt  nummer av Rock- l t .  Dette nummeret er i
stor grad viet  den nart  forest iende general forsam-
l ingen (ssn 1713 kl .  14.00).  Vi  h iper du har mul ig-
tref  t i l  i  mste opp (selv pe si  kort  varsel) .  I  dette
nummeret v i l  du bl .a.  f inne en presentasion av det
si t tende styret .  Disse (v i )  har valgt  i  s t i l le t i l  valg i
i r  ig ien, men f i r  forhipent l igvis talge av et par
nye styremedlemmer.  Pi  underholdningssiden har
vi  ig ien f i t t  med oss stuntreporterene Lars og
tvtai this.  Disse er i  betrakte som Synnove Svabses
smibrsdre;  smi,  men hissige og dodel ige,  a l l t id pi
jakt et ter formuende kvinner.
Ti lstut t  v i l  v i  minne om at det er k lubbkveld (av

typen: drekk mere brus,  spel l  mere f l ipper)  onsdag
den 20. mars med visning av musikkf i lm pi  stor-
skierm. Se et ter  narmere oppslag pe huset.
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