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För omedelbar publicering:
CLOSE TO HOME SLÄPPER BILJETTER OCH TVÅ NYA BAND
Biljetter till Close To Home släpps den 3 april, påskafton till ära.
590 kr förköp via www.closetohome.se eller 590 kr + eventuell förköpsavgift via ombud. Mer information om biljetter och
ombud finns på vår hemsida.
Nu är det revolution på gång!
Äntligen kan vi stolt genomföra vårt andra bandsläpp, den här gången i form av smått legendariska bob hund och
tokhypade Hästpojken.
Det är med enorm vördnad vi säger välkommen åter till Borås: Sveriges bästa liveband bob hund! Smått legendariska
bob hund har omnämnts som det bästa svenska livebandet och är det fortfarande. När de nu intar Close to Home gör de
det av välmening. Senast det begav sig i Borås var på Kashmir 1998, en spelning som både publiken och bandet minns
som en av de bästa någonsin. Därför var det ett enat bob hund som samstämmigt och snabbt tackade ja till den här
spelningen – en av få de gör i Sverige i år.
Välkommen säger vi också till Göteborgsbaserade Hästpojken, ett av de senaste årens mest hypade svenska band. Med
sin naturliga poprock och lika självklara texter på svenska tar de med sin publik på en resa genom höga berg och djupa
dalar. Hästpojken skyr inte känslorna och det är också därför de berör vart än de går fram.
bob hund
bob hund är ett svenskt rockband bildat 1991 bestående av Johnny Essing (gitarr), Jonas Jonasson (klaviatur), Conny
Nimmersjö (gitarr), Thomas Öberg (sång), Mats Hellqvist (bas), Mats Andersson (trummor, f.n. passiv) och Christian
Gabel (trummor). Nämnda inspiratörer är Philemon Arthur and the Dung, Velvet Underground, Gun Club, Kraftwerk,
Pixies och Captain Beefheart. De är kända som Sveriges bästa liveband och genom åren har de också spelat på de
största scenerna i Skandinavien. 1993 tilldelades de en grammis som årets rockgrupp och 1996 fick Thomas Öberg en
som årets text- författare. Alla texter är på svenska. Efter skivan Jag rear ut min själ!! Allt skall bort!!! 1998 skapades
Bergman Rock, en engelskspråkig variant av bandet. Från 2003 dominerar medlemmarnas individuella projekt, men
2009 återkom bob hund med en ny skiva "Folkmusik för folk som inte kan bete sig som folk" och nya turnéer.
Hästpojken
Ett av de senaste årens mest hypade svenska band är nog ändå Hästpojken. Med sin naturliga poprock och lika
självklara texter på svenska tar de med sin publik på en resa genom höga berg och djupa dalar. Hästpojken skyr inte
känslorna och det är också därför de berör vart än de går fram.
Inget och allt är förändrat när Hästpojken äntligen är tillbaka efter en tids tystnad. Med nya bandmedlemmar, ny energi
och den nya skivan Från Där Jag Ropar står framgångsbuffén nu uppdukad. Hästpojkens nya material är inte alls skitigt
eller skränigt utan genomsyras mer av en poppig, välpolerad och dansbandsinfluerad ljudbild. I melodier och texter
återfinns allt det där man bara finner i en sönderdelad Göteborgs-själ.
Hästpojkens andra platta Från Där Jag Ropar släpptes slutet av 2009 och togs emot med fina recensioner. Nu är det
dags att ta emot publikens jubel när bandet ger sig ut på sommarturné. Som göteborgare svänger de naturligtvis förbi
Close to Home.
Om Close to Home
Close To Home arrangeras kring Åhagaområdet 27-28 augusti. På tre scener upplever du allt från Sveriges största
artister till intressanta, lokala akter. Den största scenen heter Terassen. Det är den största utomhusscenen och här
spelar bland annat huvudakterna. Terassen är festivalens hjärta. Den näst största scenen heter Köket och den hittar du
inne på Åhaga. Här möter du lite lugnare, mer mogen och sofistikerad musik, du vet hur en fest brukar vara, de kloka
samtalen sker i Köket. Den tredje scenen kallar vi för Tamburen. Här spelar uppstickarna, de som just "klivit in genom
dörren" och skapat sig ett namn på lokal nivå. Kanske kan Tamburen bli deras genombrott. Förutom scenerna erbjuds
matservering på flera platser, öltält, marknadsstånd och naturligtvis sköna platser att slappna av på, precis som du gör
hemma. Totalt uppträder 20-25 artister under festivalen, du kan se vilka artister vi släppt hittills i den bifogade pdfen.
Mer information: www.closetohome.se På dessa sidor finns program över de uppträdande artisterna,
pressbilder samt information om biljetter, övernattning, boende, mat och ackreditering för media. Dessa sidor
kommer uppdateras kontinuerligt fram till festivalen.
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