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Fredrik Sundqvist, Felix Rosén, Edvin Einarsson och Christer Andersson utgör det nya bandet Meteor. Bandet som spelar hårdrock influerad av den gamla skolan är ett av
Katrineholms hopp i musiktävlingen Livekarusellen som har deltävling i Lokstallarna den 28 mars. Förhoppningsvis tar sig Meteor sedan vidare till både en av semifinalerna
och den stora distriktsfinalen på Perrongen den 4 maj.

Snygga ödmjuka Meteor ser bakåt
Meteor är det nystartade
rockbandet med humor. Med
rötterna i den klassiska hårdrocken från 60- och 70-tal
är gruppen ett av Katrineholms hopp i årets upplaga
av
musiktävlingen
Livekarusellen.
Den 28 mars är det deltävling i Livekarusellen på hemmaplan i Lokstallarna
för det nya Katrineholmsbandet Meteor. Vi
träffade bandet i deras replokal på Inferno.
De fyra killarna är mellan 16 och 18
år gamla och alla bor strax utanför stan.
Bandet består utav Christer Andersson
som spelar bas, Felix Rosén som spelar
gitarr, Edvin Einarsson som spelar både
gitarr och sjunger och Fredrik Sundqvist
på trummor.
Meteor har spelat tillsammans sen
i höstas och det hela började med att
Felix och Edvin diskuterade musik på
bussen, de kom fram till att det skulle
vara kul att spela tillsammans och bestämde sig senare för att starta ett band.

Bra Facebook-respons

De har än så länge bara haft ett fåtal
spelningar, varav ett par har varit på
Livekarusellen. En av dem på den så

kallade Katapulten i Eskilstuna, när alla
årets deltagare spelade under en helg. De
tyckte att det gick bra och Felix kände
att de fick positiv kritik på bland annat
Facebook.
Killarna tycker att Livekarusellen är
en väldigt bra och kul grej eftersom det
gör det lättare för nya ungdomsband att
få spelningar, och de har fler spelningar
på gång även utanför tävlingen.
Medlemmarna i bandet har inte känt
varandra så länge. De två som känt varandra längst är Fredrik och Felix som
har känt varandra i cirka fyra år. Fredrik
är den enda som har spelat i band tidigare, rättare sagt två band.
Christer spelar mycket i skolan eftersom han, liksom Fredrik, går Estetiska
programmet med musikinriktning i skolan, men han har däremot inte spelat så
mycket på fritiden. Edvin har också viss
banderfarenhet medan Felix inte har
spelat i band alls tidigare.

Influenser från förr

Meteor spelar hårdrock med mycket
60- och 70-talsinfluenser. Några band
och artister som de inspirerats mycket
utav är Graveyard, Black Sabbath, Deep
Purple, Ritchie Blackmore och Roger
Glover.

Killarna lyssnar väldigt mycket på
dessa och andra band som liknar musiken de själva skapar, men till skillnad
från de andra så lyssnar Fredrik även på
pop och hip hop.
De skriver egna låtar, hittills har de
två stycken helt färdiga. Det instrumentala brukar de komma på tillsammans,
och Edvin skriver texterna.
Bandnamnet har ingen särskild mening eller historia bakom sig utan de var
tvungna att snabbt komma på ett namn
som var ledigt eftersom att de skulle
göra en spelning på Lokstallarna strax
efter att bandet skapades. Då fick det bli
Meteor.
Och till sist, varför ska man lyssna på
Meteor?

– För att vi är bra, spelar bra musik,
är snygga och ödmjuka! svarar de och
skrattar, men sedan blir de seriösa och
tillägger; För att vi förhoppningsvis spelar bra musik, alla tycker ju olika.
De tycker att hårdrocken och kulturlivet i Katrineholm som helhet håller på
att dö ut, men att det känns bra att stödja
det.
Både bandet och vi hoppas att vi
kommer få höra mer från Meteor i framtiden.
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