PRESSESKRIV

Sitat journalist Torgrim Øyre (P3, Garage, Dagbladet), oktober ’07:

”AC/DC-coverbandet Bon Scotch entret scenen i kjelleren pa
Garage 17. mai i ar og verden har siden ikke vært den samme.
Folk gapte, lo, skrek og sang med som om de var gale. For et
fyrverkeri! Na er de tilbake. Deilig, Deilig!
En mer autentisk sound skal du lete lenge etter, sannsynligvis
verdens beste coverband. Bon Scott lever!”

OM BON SCOTCH:
Tributebandet Bon Scotch er en hyllest til AC/DC og Bon Scott, og bestar av et solid knippe
innbarka rockefantaster som mener at folk fortjener a se sceneshowet og høre soundet til AC/DC's
første lineup. Det er derfor lagt ned mye arbeid i a skape det trøkk og karisma som skal til for at
konsertopplevelsen skal kunne male seg med showet til moderbandet under siste halvdel av
70-tallet. Sa til alle som forbanner seg over at dere aldri fikk oppleve det virkelige AC/DC – her er
deres sjanse til a kunne nyte dette!
Bon Scotch har holdt det gaende i 11 ar, og sommeren 2017 spilte de ogsa pa legendariske
Kaiserkeller i Hamburg, som ogsa forøvrig skal gjentas i 2018.

SE VIDEO - klikk pa video eller her:

KONSERTANMELDELSE, Mandal 2017:
– journalist og fotograf Svein Frydnes (festivalguide.no)

”
Bon Scott lever
AC/DC med Bon Scott opptradte aldri i Norge. Lørdag kveld kunne en likevel oppleve denne
fantastiske perioden av AC/DCs karriere, levendegjort gjennom fem utrolig dyktige og
dedikerte musikere fra Laksevag(!), i gruppa Bon Scotch. Om Bon Scott ikke er blant oss mer,
sa lever musikken i aller beste velgaende.
Dedikert
Mange har et forhold til AC/DC, og kanskje spesielt perioden med Bon Scott som vokalist.
Selv har jeg sett AC/DC utallige ganger, men fikk dessverre aldri opplevd Bon Scott pa
scenen. Musikken som ble laget i denne perioden, fra 1974 til 1980, er etter min mening den
beste musikken AC/DC laget. Å fremføre den musikken for et tribute-band krever da en stor
dose kjærlighet og dedikasjon til AC/DC. Og denne kjærligheten har sa absolutt Bon Scotch.
At vokalist Espen Tarberg er inder og gitarist Alf Holme er «dobbelt» sa høy som originalen
(Angus Young) spiller ingen rolle. Tvert imot, det ble bare en morsom kuriositet. Musikken,
opptredenen, holdningen og fremføringen viste at dette er gutter som har studert AC/DC.
Det var rett og slett en fornøyelse a høre Bon Scotch opptre.

”
BESETNING:
Vokal:

Espen ”Brun Scotch” Tarberg

– as Bon Scott

Lead gitar:

Alf ”Alfgus Romeo” Holme Bjørn

– as Angus Young

Rytmegitar:

Anders ”Amazon” Rossebøe

– as Malcolm Young

Trommer:

Christian ”Drill Screwed” Indregard

– as Phil Rudd

Bass (1):

Magnus ”Dark Higains” Røyrvik

– as Cliff Williams

Bass (2):

Ben ”Hellfire” Helland

– as Cliff Williams

KONTAKT OG BOOKING:
E-post:

booking@bonscotch.com

Bandets nettsider:

bonscotch.com

Bandets Facebookside:

facebook.com/BonScotch

Tlf. Alf Holme

+47 90 08 36 04

Tlf. Christian Indregard

+47 97 66 48 59

