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IKON INSIDER

ATTENTAT
”FY FAN!” (2013)

Tävlingar, erbjudanden och senaste nytt!
Din e-postadress

Skicka

BLOGGAR
Rykkman Rekkords/Border/Triada
ANTAR ATT JAG SKA
BLOGGA PÅ IKON NU
DÅ DÅ.
(HTTP://IKON1931.SE
/BLOGG/ANTARATT-JAG-SKA-BLOGGAPA-IKON-NU-DA-DA)
27 MAJ 2013

PÅ FACEBOOK

Genre: Punk

KAN PASSA MÅNGA

Logga in på Facebook för
att se dina vänners
rekommendationer.

(HTTP://IKON1931.SE
/BLOGG/ANTAR-

Publicerad 2 februari 2013 kl 18:22 av ROGER BENGTSSON (HTTP://IKON1931.SE

ATT-JAG-SKA-BLOGGAPA-IKON-NU-DA-DA)

/MEDARBETARE/ROGER)

Read Later

Gypsy-punk på svenska
Bli den första bland dina vänner att
rekommendera detta.

EMELIE HAGBY

Göteborgs punkstoltheter Attentat är nu tillbaka på riktigt.
RICKARD ALVARSSON:
DRÖMM EN OM
IKON1931
(HTTP://IKON1931.SE
/BLOGG/RICKARDALVARSSONDROMM ENOM-IKON1931)
18 MAJ 2013

både här och där spelningsmässigt. Ett antal singlar släpptes under tvåtusentolv och
nu har det både spelats in en film och en fullängdare som är den första på över tjugo

ALVARSSON-DROMMENOM-IKON1931)
LINA
VITTNESBÖRD. JESUS I
FOKUS.
(HTTP://IKON1931.SE
/BLOGG/VITTNESBORDJESUS-I-FOKUS)
14 MAJ 2013

(http://ikon1931.se
(HTTP://IKON1931.SE

”I kyrkan kan jag vara mig
själv”
3 personer rekommenderar detta.

år.
51 personer rekommenderar detta.

(HTTP://IKON1931.SE

/BLOGG/RICKARDNYHETER

73 personer rekommenderar detta.

Återförenades häromåret med en spelning på Peace & Love och har sen synts till

Cd-versionen har tolv låtar (Lp-versionen ståtar tydligen med ett antal extraspår) som
det låter väldigt mycket Attentat om. Texterna är aktuella och ofta rätt roliga samtidigt

Facebooks sociala insticksprogram

som de pekar på märkligheter i vårt samhälle. Det skönaste med Attentat är att de gör
precis vad som faller dom in. Ettriga punkstycken som Dö Som En Hund och Stor
Grabb samsas med popigare Gilla Mej och Sweet & Slade. Mer traditionell punkrock,

TWITTER

något Wilmer X-riff och så lite schyssta popmelodier på det. En platta som kan passa

laddar tweets...

många.
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EMELIE HAGBY

IKON1931 LISTAR:
TACK!
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SOMMARENS
/BLOGG/TACK)
SOUNDTRACK
10 MAJ 2013
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EMELIE HAGBY
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IKON1931 LISTAR:
LÅTAR SOM GER
VÅRKÄNSLOR
(HTTP://IKON1931.SE
/NYHETER
/IKON1931-LISTARLATAR-SOM-GERVARKANSLOR)

Vad är det här?

En höjdare för oss som vill
ha rocken punkig
•

Bild
— håller med, en 5a ska
det vara! riktigt bra!

— Fina
recensioner av samtliga
volymer av Valhall: Den

filmen, ångesten, sömnen
•
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•

Bild

Måndag.

Om Ikon1931 (http://ikon1931.se/om)

Valhall håller från start till
mål

Kontakta oss (http://ikon1931.se/kontakt)

•

Prenumerera (http://ikon1931.se/prenumerera)

Ikon1931 använder WordPress (http://wordpress.org)

Annonsera (http://ikon1931.se/annonsera)
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