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Skivdebut för östgötska hårdrockare

När Mats Nilssons melodiösa hårdrock mötte
Robban Möller, Stefan Halldin och Bobby Ho
uppstod ett nytt, råare, sound – och ett nytt
band!
Medlemmarna i MarysCreek har bara känt
varandra i knappt två år men kemin kändes
rätt från första stund.
I mars släpps deras debutskiva i Europa.

LINKÖPING Gruppen är
sprungen ur den östgötska
myllan. Sångaren Mats, som
också skriver alla låtar, är
från Mjölby, där bandet
också har sin replokal.
Bobby har flyttat hem till
Linköping från Stockholm,
Stefan bor i Linköping och
Robban är borensbergsbo.
Kärnan i bandet utgörs av
Mats och Stefan, som spelat
tillsammans till och från
sedan början på 1990-talet.

Allt stämde
– Med stigande ålder kände
jag att jag ville göra ett sista
försök att slå igenom, för
två år sedan. Jag hade skrivit
ett antal låtar och fått svar
från flera skivbolag. Steffe
och jag började leta musiker, berättar Mats.
Basisten Robban stötte de

på sommaren 2005. Han
hade i och för sig bestämt
sig för att lägga av med all
musik.
– När Mats och Steffe
visade skrivkontraktet och
hur bra det var upplagt gick
det bara inte att säga nej,
förklarar han.
Sist in i gruppen var gitarristen Bobby. Han provspelade i maj 2006 och klev
därmed på en karusell i full
snurr.
– Jag kände ju att jag
hamnat i en härlig grupp,
där alla hade samma humor
och kemin stämde. Och
framför allt – Mats låtar var
väldigt bra!

Ingen champagne
Att ge ut en skiva är inget
märkvärdigt idag, framhåller Bobby. Det knepiga är få

Medlemmarna i MarysCreek satsar allt inför sin kommande skivdebut, Robban Möller på bas, Mats Nilsson sångare och låtskrivare, Bobby
Ho gitarrist och Stefan Halldin trummor.

den distribuerad och marknadsförd. Som artist måste
man hela tiden visa egen
energi och vilja.
– Det är lätt att spela in en
skiva som sedan hamnar i
skymundan i en reaback…
Skivbolaget som gruppen
slutligen kom överens med
är det tyska MTM, som
under resans gång uppgra-

derat gruppen och nu
erbjuder dem samma distributionskanal via SPV som
några av de största hårdrocksbanden, exempelvis
Mötley Crue, Sepultura och
Whitesnake.
Hur kommer bandets vardag att förändras i och med
skivsläppet?
– Vi ska spela så vi skäms!

Handölkasetten
G
G
G
G

Pris från

8.450:-

G
G
G
G

Snygg design
Lucka av gjutjärn
Panoramaglas
Dubbelt roster
Täljsten i eldstaden
Asklåda med lock
”Kallt” handtag
Typ- och miljögodkänd

Världsunik
värmerevolution!
NIBE FIGHTER 1250 är den första kompletta,
varvtalsstyrda bergvärmepumpen någonsin.
Värmepumpen anpassar sig automatiskt till
det effektiva behov huset har. Resultatet är
optimal besparing!

Öppet: Månd-tisd 15-18 · torsd 15-20

Vill du veta mer om gruppen:
www.maryscreek.com

inkl standardmontage och borrning
NIBE 1215-5 Effektiv, komplett värmepump för uppvärmning
av villor och radhus till lågtempererade (vattenburna) system
typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme.
Man kan även få kyla för varma sommardagar genom att
komplettera med fläktkonvektor.

Vi har även ett stort sortiment av
luftvärmepumpar till otroligt bra priser!

TILL 10 Å

www.nibe.se

Eric finns i
Norrköpingsområdet

Lennart finns i
Mjölby/Motalaområdet

Välkommen in i vår välsorterade butik/utställning på Industrig 15, Linköping
Öppettider: Mån-tors 10-18, fre 10-16, lör 11-14
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www.kakelugnar-kaminer.se · info@kakelugnar-kaminer.se

Text & foto:
Annelie Sylvan

NIBE 1215-5 103.000:-

Peter finns i
Linköpingsområdet
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Krokgatan 10 · 587 31 Linköping
013-15 08 07 mobil 0706-38 03 83

Men champagnen och
limousinen klarar de sig
utan, säger de.
– Vi har hållit på så länge
så vi tar det här med en nypa
salt och försöker hålla en
ödmjuk inställning.

Värmepumpserbjudande!

med täljsten
täljsten
med

– gör Din
– gör Din spis
öppna
öppna
spisen
till en
effektiv
effekti
värmekälla
värmekälla

Överallt. Hela tiden. Vårt
mål är att köra i 150 knyck
och bli heltidsmusiker,
utbrister Bobby.
Det kan bli många spelningar både ute i världen
och på hemmaplan.
– Sydamerika har hört av
sig, upplyser Stefan.
– Asien kan bli nästa
marknad, inflikar Mats.

NIBE FIGHTER 1250
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