killing joke
<

Vi er på mange måter et mikrokosmos av samfunnet rundt oss, så når vi kan
fungere sammen ser jeg ingen grunn til at samfunnet rundt oss ikke kan jobbe
med sine uenigheter. Det handler om å skape paradis nå. Mine ambisjoner for
neste år er en Killing Joke fiskeklubb hvor vi skal prøve å lage et paradis for en
kort tid sammen. Dette er store seirer i livet.
– Killing Joke fiskeklubb…?
Jaz: – Det stemmer. Planen er tre dager med fiske etterfulgt av fish &
chips i pai.
– Dere er kjent for å holde dere unna media og teknologiske influenser.
Påvirker dette skriveprosessen på noen som helst måte?
Jaz: – Mest av alt påvirker det bankkontoen min, for jeg kunne ha tjent
langt mer penger ved å bruke moderne teknologi. Men nå ser jeg alle limt til
iPaddene sine og du kan allerede se hva det neste skrittet kommer til å bli,
nemlig at det som nå er på innsiden av en iPad kommer til å ende opp på
innsiden av kroppen din.
– Ja, vi har blitt sosialt handikappede her til lands med mobil
avhengigheten. Det er noe helt annet å komme til en annen kultur,
for eksempel i India hvor folk faktisk snakker med hverandre.
Jaz: – Her om dagen når vi dro over til Finland slo det meg ved synet av
de nordiske sjøer hvor det falt mange under den siste krigen at vi er den
siste generasjonen som på en måte føler krigen på kroppen, hvor vi alle har
en eller flere familiemedlemmer som deltok. Den neste generasjonen er i
ferd med å glemme grusomhetene og alle ofrene som ble tatt. Nå foregår
kriger mer som et dataspill hvor du styrer droner, og da er det ingens sønn
du trenger å se i andre enden av droneangrepet. Og nå som verden har blitt
så befolket tror jeg vesten har skapt et tankesett hvor liv ikke har noen verdi
og du kan gjør hva du vil med de, du kan eksperimentere med de og du kan
drepe de. Det spiller ingen rolle. Det er et forferdelig tankesett som jeg finner
kvalmende og ekkelt. Og når det gjelder bandet og vårt publikum spiller ikke
verdens problemer noen rolle for en liten stund. Vi prøver bare å skape litt
perfeksjon her og nå.
– Hva synes dere om måten den digitale alderen har hatt å si for
musikkindustrien?
Jaz: – Det er så mye å velge mellom som det er ingen bevegelser lengre.
Ingen bevegelser som punk, fordi folk har blitt så eklektiske uten sosial
interraksjon som vi var innom.
Geordie: – Har du hørt om «The Concept»? Det er en teori om at alt som
gjelder data og internett er en satanistisk plan for å styre oss unna å oppdage
vårt sanne oss.
Jaz: – Sinnet er menneskehetens verste fiende, ikke hjernen. Det virkelige
hjernen er jo hjertet.
– Det internett og tilgjengelighet har ført med seg er jo som kjent at man
aldri drar og kjøper fysisk musikk lenger, noe jeg savner. Den følelsen av
å finne musikk basert på albumcover og kunne studere det mens man lytter
er noe som er borte. Er det grunnen til at dere ikke er noen tilhengere av
bruken av smart-telefoner?
Jaz: – Jeg har bare den her, men har den ikke så mye på. Nei, jeg liker det ikke.
Geordie: – Jeg bruker den til e-mails og handler en del fiskeutstyr på eBay,
streamer en del YouTube og CNN hvor du får løgner fortalt på en bra måte.
Man hungrer etter språket når man er utenlands.
Jaz: – Hvilket pass har du?
– Jeg er iransk og norsk. Det var veldig følelsesladd for meg å dra tilbake
til Iran, jeg følte meg virkelig hjemme. Men det politiske regimet er ikke noe
særlig, de bruker religion som styresett – noe jeg synes er feil. Faktisk så
synes jeg all religion er menneskehetens aller største handikapp.
Jaz: – Ja, det er det. Jeg ser på ting på en magisk måte, og Jahve eller
jødenes og de kristnes Gud er for meg en mørk gud som krever blodoffer. Det
er et uorganisk rovdyr som kontrollerer mennesket igjennom sinnet og leder
de bort ifra sitt sanne jeg. Dette er noe av det jeg fortalte om fra mitt liv, det å
finne sannheten rundt hvordan alt henger sammen. Og jeg synes det er noe
veldig mørkt rundt gudene i patrialkalske religioner.
– Hvordan ser fremtiden ut for Killing Joke?
Jaz: – Vi ser egentlig ikke så langt frem i tid. Vi kommer helt sikkert til å
skape mer musikk, men bortsett fra det er det fisking som gjelder. Vi nyter
livet daglig.
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Med sitt andre album “Vendetta” tar NiteRain et oppgjør
med Janteloven og alle som ikke har hatt trua på dem. Vi tok en prat
med gutta om blodhevn, headbanging og hårete mål.
TEKST marianne lauritzen | liveFoto ellen palneira

V

i møtte vokalist Sebastian Tvedtnæs,
trommis Morten Garberg, gitarist Adrian
Persen og bassist Frank Karlsen på
hjemmebane i Asker mot slutten av fjoråret.
Da hadde de nylig sluppet sitt andre album
“Vendetta”. Et album som har tatt litt tid, det er
lenge siden vi bli varslet at det skulle komme. Vi
lurte på hva som har skjedd underveis.
Morten: – Vi har vel hatt problemer i alle ledd.
Lyden var ikke bra første gangen, så vi måtte
remixe litt. Plata ble en kasteball som ble slengt
mellom mye forskjellige folk.
Sebastian: – Vi var på vei til å gi den ut, ingen
var helt fornøyde, men vi var forent med tanken
på at det var dette som var albumet. Men så
fant vi ut at vi ikke kunne gi den ut som den var
likevel, vi måtte fikse og mixe på den. Det tok litt
tid å finne riktig mann, men da vi fant Chris Laney
fra Sverige ble vi jævlig fornøyde.
– Så alle låtene har vært ferdige lenge?
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Morten: – Noen av dem har vært ferdige i mange år.
Adrian: – “Electric” er en av de første låtene vi
lagde sammen.
Sebastian: – Vi kan i hvert fall si at tredjeskiva
kommer ut noe kjappere. Det er bare å beklage til
de som har ventet.
– Har dere begynt å tenke på neste allerede?
Morten: – Vi har allerede laget noen jævlig fete låter.
Adrian: – Vi er ganske godt i gang med plate
nummer tre allerede, vi har også en del låter som
vi valgte bort fra “Vendetta”.
Morten: – Det er låter som er gode, men som
bare ikke matchet det uttrykket vi ville ha på
“Vendetta”. Vi har ikke skrota dem.
– Er det noen forskjell på “Vendetta” og “Crossfire”?
Morten: – Dette er en sintere skive.
Sebastian: – Den første skiva er et resultat
av hormonelle tenåringer. Mange av de låtene er
laget da vi var veldig unge. Teksten til “Bad Girl”
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ble for eksempel skrevet av meg i en mattetime
på videregående. Nå er det mer gjennomtenkte
låter. Vi har på en måte vokst litt som musikere.
Jeg hater å si det, det er det verste jeg leser, så
du må gjerne ikke ta det med på trykk, haha.
Morten: – Du kan ta det i gåseøyne; vi har
“vokst litt” som musikere.
Frank: – På “Crossfire” føltes det som om ting
var nødt til å være på en bestemt måte, nesten
etter skjema, men nå har vi egentlig bare laget det
vi har følt for å lage.
Adrian: – Det er stor variasjon mellom låtene
på plata, selv om det er en rød tråd og vi holder
oss i en viss sjanger.
– Jeg ble litt overrasket over balladen som
høres ut som REO Speedwagon.
Sebastian: – Vi har faktisk fått høre at den
høres ut som Ramones, av alle ting.
Adrian: – Poppunk har vi også fått høre.
Sebastian: – Vi syntes det var morsomt å se
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hva vi kom til å få høre. Og så må man breake det
litt ned, man er ikke et fullstendig rockeband uten
en ballade. Så nå er vi komplette, hehe.
spiller hverandre gode
– Du synger ikke så høyt lenger Sebastian?
Sebastian: – Ikke så skrikete nei. Det er også
et resultat av turnering, hvor man finner ut hva
som passer å synge. Hvor stemmen min egentlig
ligger. I starten var vi så opptatt av AC/DC etc,
og jeg sang i et leie som jeg hadde vent meg til.
Men så begynte vi å lage låter som “One More
Tome”, og man må jo utforske litt hva man kan og
ikke kan. Til gjengjeld er de skrikene jeg har på
“Vendetta” en oktav høyere enn på “Crossfire”.
Morten: – Det er det som er så fett, for i stedet
for å være ett sted hele tiden så legger du deg
jævlig mye lysere noen ganger, og så går det
heller mer i bølgedaler. Det låter så jævlig kult.
Sebastian: – Noen av skrikene på “Vendetta”
er mye lysere enn jeg noen gang klarte å gjøre på
“Crossfire”. Generelt på “Crossfire” var jeg mye
mer skrikete.
Frank: – Det skaper bedre dynamikk også.
Morten: – Trommene på denne skiva er også
gjort mye mer bevisst, ikke bare så rett fram.
Frank: – Det ble ikke spilt inn i mono.
Morten: – Nei, det og, hehe. Det ble faktisk
spilt inn ordentlig, så det låter litt kult. Alt vi spiller
er mer gjennomtenkt enn det det var forrige gang.
Forrige gang gikk vi inn i studio og dunka ut det
vi gjorde live, nå har vi gått i studio og tenkt gjennom hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte.
Da blir det et kulere resultat, det er morsommere
å spille inn og det går fortere å spille inn.
Adrian: – Vi har også laget låtene veldig nøye,
og vi har tenkt på hva som er best for låta og ikke
nødvendigvis hva som er kulest av gitarsoloer og
trommefills. Hver enkelt låt har vi gjort det beste ut av.
Frank: – Vi har spilt hverandre gode rett og slett.
Adrian: – Da vi møtte opp i studio tok det ikke
mer enn seks dager før plata var ferdig innspilt. Vi
var ekstremt effektive.
Sebastian: – Vi klagde egentlig på at vi brukte
altfor kort tid på å spille inn “Crossfire”, at vi
burde brukt litt mer tid, men vi spilte faktisk inn
“Vendetta” raskere.
Morten: – Åtte dager kjappere. Trommene er
spilt inn på 4,5 timer på hele skiva.
– Er alle med på å skrive låtene?
Morten: – Vi jammer ut alt sammen,
og får det til å låte
best mulig. Det kan
begynne med hva
som helst.
Adrian: – Etter
en fuktig kveld
på Rainbow i Los
Angeles sto jeg
opp før resten av
gutta og begynte
å spille litt. Jeg
satte meg ned
med gitaren
og en mini

forsterker, og fikk frem et hardt bluesriff, og så hørte
jeg gutta rope fra soverommet “Addy, er det ditt
riff? Flott, vi bruker det!”. Og det ble da opptakten til
“Rock n’ Roll”.
headbanging i LA
– Har dere noen morsomme historier fra LA?
Morten: – Ja, vi har en historie om Addy som
har skjedd mange ganger, men forhistorien har
ikke skjedd mange ganger. Det var da vi hadde
den grisesvære festen inne i leiligheten og vi ble
plukka opp av vår gode venn Stefan Dahlkvist
fra Moods Of Norway i en knæsjrosa limousin
stappfull av strippere og damer...
Adrian: – Merk at han sa at dette skjedde med
Addy flere ganger, hahaha.
Morten: – ...Vi går på scenen på Whisky a Go
Go, litt børste, men spiller en bra gig. Addy går ut
på det lille podiet foran scenen, og på vei tilbake, i
sin lettere påvirkete tilstand, ser han ikke PAen, og
løper rett på den. Og dette har skjedd konsekvent
på alle giggene vi har spilt på Whisky a Go Go,
Addy har slått trynet i den samme PAen hver gang
– i den samme gitarsoloen.
Adrian: – Jeg glemmer det vel hver gang jeg
er der fordi jeg slår hodet mitt med såpass stor
kraft i den PAen. Det skal sies at jeg er den ekte
headbangeren i dette bandet.
– Dere lever ut rockestjernelivet det dere kan?
Sebastian: – Ja, de verste historiene skal ikke
jeg ha på trykk for å si det sånn, de lever jeg godt
med selv.
Morten: – De sparer vi til boka.
– Har dere flere fans i USA enn i Norge?
Morten: – Vi har vel egentlig flere fans i utlandet,
men det stopper ikke konsertene her fra å selge ut.
Sebastian: – Det går bra i Norge, men i statene
er det helt annerledes. Du blir behandlet som en
superstjerne.
Frank: – Bare det å være fra Skandinavia og
spille den musikken vi gjør er et ekstra pluss.
Sebastian: – Ja, de elsker jo Skandinavia der
borte. Det er nok litt bedre stemning i statene enn
i Norge, men det har vel alltid vært sånn. Norge
har vel ikke alltid vært det råeste på rock’n’roll.
– Det har vel begynt å komme litt tilbake igjen
nå, men det er nok fortsatt større i Sverige for
eksempel.
Sebastian: – Ja, ikke sant. Hva er greia med det?
Frank: – Jeg tror de neste generasjonene i Norge
kommer til å ha mer rock enn de på vår alder.
Morten: – Ja, vi ser veldig mye unge folk på
konserter.
Frank: – I tillegg er musikk mer tilgjengelig i
disse dager, siden det er lettere for band å få ut
musikken sin på grunn av Spotify etc.
det glade 80-tall
– Men dere kan jo ikke ha opplevd så mye av
80-tallet selv...
Morten: – Jo, skal vi se, jeg opplevde hele åtte
måneder av 1989.
Adrian: – Jeg var ikke engang påtenkt i 1989.
– ...så hva er det da som har gjort at dere har
blitt inspirert av 80-tallsmusikk?

Adrian: – Det er fest og moro.
Frank: – Det er bra musikk, det kan man ikke
nekte for. 80-tallsmusikk er dritbra.
Sebastian: – Til og med 80-tallspopen er bra.
Alt er bra. Filmene også.
Frank: – Det er litt egen stemning med det. Det
er ingenting som kan sammenlignes med første
gang jeg som barn hørte Van Halen eller Billy Idol.
Sebastian: – Vi er ikke et 80-tallsband, men vi
er 80-tallsinspirert. Men vi er også jævlig inspirert
av 70-tallet.
Morten: – Ja, vi slenger jo inn Deep Purple i
settet, fordi det er fett.
Sebastian: – Jeg skjønner jo at folk sammenligner oss med 80-tallsband, men vi tar det som
et kompliment.
Frank: – Det er bare på grunn av håret
egentlig, hehe.
– Hvilke band var det som inspirerte dere til å
bli musikere selv?
Adrian: – Det var vel Rune Rudberg, hehe.
Frank: – Som barn var jeg aldri hypp på å spille
i band, jeg ble mer interessert i tenårene, og det
var fordi jeg så Duff McKagan spille basslinja på
“Civil War”. Da skjønte jeg hvilket instrument jeg
ville spille.
Sebastian: – Jeg ville bli DJ da jeg var liten,
det hadde jeg jævlig lyst til å bli. Han som styrte
musikken som alle dansa og festa til. Men det var
før jeg fant Billy Idol og Gun N’ Roses, da skjønte
jeg at jeg hadde lyst til å være artisten selv.
Adrian: – For min del startet det da jeg var tre
år og fattern satte på en Jimi Hendrix-dokumentar
med klipp fra favorittkonserten min, hvor han først
spiller gitarsolo bak huet med tenna og så setter
fyr på gitaren og smadrer den. Jeg visste ikke hva
han drev med, men jeg likte det og visste at det
ville jeg også drive med en dag. Men jeg hadde litt
problemer i barndommen med å vite om jeg skulle
bli rockestjerne eller gravemaskinfører.
Morten: – For meg var det flere ting. Fattern
har alltid spilt i band, og jeg er vokst opp på
øvingslokalet til Nordre Sving – ett av Norges
desidert mest turnerende band på 70- og 80-tallet
av norskspråklige band. Der fikk jeg sitte å dunke
på trommer. Også viste fattern meg The Shadows
fra 50-tallet, gitarbasert rock uten vokal.
Sebastian: – Og det var da Morten ville bli
telefonselger.
Morten: – Hahaha. Det var da jeg skjønte at jeg
ville spille et eller annet. Så kjøpte muttern en Black
Sabbath-skive til meg, og da var løpet kjørt. Og så
var jeg på Øya i 2004 og så Velvet Revolver som
15-åring, det var en aha-opplevelse for meg og da
skjønte jeg at det var det der jeg skulle gjøre. Jeg ble
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ikke kjent med Sebastian før et år etter det, og da
fant vi ut at vi hadde vært på den samme giggen.
– Hvordan fant dere hverandre alle sammen?
Adrian: – På Tinder.
Sebastian: – Hahaha. Morten og jeg gikk
på skole sammen, på musikklinja, og ble kjent
der. Frank kom jo slentrendes fra Nord-Norge.
Jeg spurte om han spilte bass, for vi trengte en
bassist. Og det gjorde han, så da fikk vi han med
på laget. Addy hylte og skreik om å få lov til å bli
med, hehe. Nei, vi hadde en gitarist som slutta og
ville ha en ny gitarist som vi visste matcha samme
rock’n’roll-uttrykket som oss.
Arian: – Så da spurte de om jeg kjente noen.
Sebastian: – Haha, også har han ikke dratt
ennå, han venter fortsatt på svar.
tapt barndom
– Hva hører dere på av dagens musikk?
Sebastian: – Ingenting. Jeg har nettopp
oppdaget et sinnsykt bra band, Sons Of Angels fra
tidlig 90-tall. Men ingenting av dagens band.
Adrian: – Det må bli band som Buckcherry,
Airbourne og Backyard Babies.
Frank: – Jeg er utrolig dårlig på å gi nye band
en sjanse, og det er det dessverre altfor mange
som er. Jeg burde sjekke ut mer nye band egentlig.
Adrian: – Det er vel egentlig Morten som er
leksikonet på moderne band.
Morten: – Ja, jeg hører på mye nytt. Den nye
Sixx:A.M.-skiva liker jeg godt, den er jævlig kul.
The Pretty Reckless, Pop Evil, Ghost, Escape The
Fate og så videre. Men det er jo en smakssak,
under halvparten av de nye greiene jeg spiller for
Seb så får jo han øya i kryss og hjerneblødning.
Sebastian: – Morten er nok flinkest til å følge med
på ny musikk ja, vi andre henger igjen i en tid vi ikke
har fått med oss engang. Jeg føler vi lever i 1986.
Adrian: – Du kan se på det som en tapt barndom.
– Hvordan var det å være på Europaturné med
L.A. Guns?
Sebastian: – Det var helt rått. Det var der vi
først fikk smaken på utenlandsturné.
Frank: – Det kommer vi aldri til å glemme. Alle
fire er jo fans av L.A. Guns.
– Det var kanskje litt flere som fikk øynene opp
for dere på den turneen?
Morten: – Det var det absolutt. Det er folk som
kommer til oss ennå og sier de så oss første gang
med L.A. Guns.
Sebastian: – Det er folk fra Tyskland som
reiser til Sverige for å se oss.
Morten: – Det kom folk fra Australia også nå sist.
Frank: – Det er en veldig spesiell følelse når folk
kommer fra den andre siden av verden for å se oss.
– Hvilken låt på det nye albumet er dere mest
fornøyde med?
Morten: – For meg er det “#1 Bad Boy”. Men
det forandrer seg hele tida.
Adrian: – Jeg er også schizofren på den plata her.
I dag kan jeg gi det ett svar, og et helt annet i morgen.
Sebastian: – Jeg sier “Romeo” for der lagde
vi noe som egentlig ikke låter helt som oss. Gutta
hadde skrevet musikken uten meg, og sendte
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meg låta på dårlig telefonopptak, og så lagde jeg
melodien og refrenget på ti minutter. Jeg synes
den er dritkul.
– Anmelderen vår skrev at det var den beste låta
på skiva, og lurte på hvorfor ikke den ble singel.
Sebastian: – Kult! Det var egentlig den som
skulle være førstesingel, men igjen så var det et
eller annet som skjedde. Vi skulle spille inn tidenes
festeste video, men vi måtte utsette den litt.
Adrian: – Vi kommer til å booste den låta selv
om plata allerede er ute. Uten å høres for ille ut så
er vi klar over at det er en jævlig bra låt.
Morten: – Vi merka det da vi hadde spilt den inn,
at den kom til å bli godt likt. Den er litt annerledes
enn det vi har gjort før, den har et veldig kommersielt
tilsnitt samtidig som den er rocka som faen.
Adrian: – Og den kom like naturlig som de mer
obskure låtene våre. Vi satt ikke og leste musikkleksikon om hvordan lage en hit først, den kom
like naturlig som alle de andre låtene på plata,
men den har den faktoren den trenger.
Sebastian: – Det er en låt hvor vokalen gjør
mesteparten av jobben, mens i mange av de
andre låtene er det mye fete riff som tar mest
plass. Men i “Romeo” er det vokalen som eier
hele låta.
– Skriver du alle tekstene selv?
Sebastian: – Ja.
sagnomsuste myter
– Hvorfor heter albumet “Vendetta”?
Morten: – Det er en del folk i bransjen vi var litt
forbanna på en periode.
Frank: – Genrelt folk egentlig. Vi alle har folk
vi ikke liker.
Adrian: – Problemet er at jeg spiller i band
med tre av de jeg misliker meste, hehe. Også er
det det at det tok litt tid med den plata her, og når
vi er tilbake så er vi tilbake med blodhevn.
Morten: – Også er det en jævlig fet tittel. Det
trenger ikke være noe langt navn. Kort og treffende, akkurat som “Crossfire”. Den neste skiva
får vi problemer med.
Sebastian: – Hele albumet er en stor “fuck
you”-finger til alle som har sagt vi ikke kommer til
å få til noe som helst.
– Er det mange som har sagt det?
Morten: – Ja, hele tida. Du vet at når folk hater
deg, det er da du begynner å få det til.
Sebastian: – Det booster oss litt også.
Frank: – Vi blir motivert til å skrive enda bedre.
Morten: – Vi kunne spilt på en hvilken som
helst metallfestival, og alle hadde syntes det var
kult, for alle liker rock.
Sebastian: – Jeg tipper det fins mange
sagnomsuste myter om NiteRain der ute. Folk har
sagt mye rart om oss, men de kjenner oss ikke.
Frank: – Det gikk et rykte og meg og Sebastian
om at vi brukte parykk. Men parykk har ikke ofte
ettervekst, hehe.
– Det henger vel litt sammen med at sjangeren
ikke er helt stuerein i Norge.
Sebastian: – Ja. Og hvorfor den ikke er det
aner jeg ikke, men rock generelt er ikke helt
stuereint. Det folk kaller rock i Norge er ikke rock.
Frank: – Rock anno 2016 er ikke rock.

verdens tyngste rockeband
– Hva er planene fremover nå? Hvor store
ambisjoner har dere?
Sebastian: – Vi vil bli ett av verdens aller
største rockeband
Morten: – Vi skal bli. Det er ikke vits å være
beskjedne her.
Sebastian: – Det blir mye spilling, men det er
greit det, vi liker å spille.
Morten: – Det er ikke så veldig mye annet som
er like gøy. Å spille gig er vel omtrent så gøy man
kan ha det med klærne på. Hvis du spiller gig uten
klær så har du det jævlig moro i hvert fall, hehe.
– Hvordan skal dere klare å bli verdens største
rockeband?
Sebastian: – Det er bare å spise nok på
McDonald’s det, haha.
Morten: – The heaviest rock band in the world! Vi
skal turnere som faen, og fortsette å slippe skiver.
Sebastian: – Det er mye tilfeldigheter som
rår. Nå har vi fått spille på både Norway Rock,
Sweden Rock og Tons Of Rock, og jo mer vi får
innpass hos folk, jo større blir vi.
Adrian: – Og for å høres litt sentimental ut,
jeg liker ikke å si det, men etter hvert forsvinner
dessverre de store gudene. Neste genereasjon må
jo fylle deres sko og holde fakkelen i live.
Sebastian: – Når de aller største rockestjernene dør så kan ikke bare sjangeren dø ut.
– Nei, vi kan ikke bare sitte igjen med hipstere.
Frank: – Hvis jeg får mye penger en dag skal
jeg kjøpe et helt kvartal og legge ned hver eneste
kafé, så kan de sitte hjemme og dyrke gulrøtter i
stua og drikke økologisk øl. Nå høres jeg ut som
en kar fra 1945, men vi sender dem på bondeleir
hvor de kan være veganere og gro skjegg til det
tyter ut av øra på dem.
– Blir det en Vendetta-turné?
Adrian: – Ja, vi er i gang. Vi avslutter 2016 i
Sverige, Finland, Estland og Latvia. Vi har vært
mange nye steder i år, det er gøy. Og så blir det
vel bare å fortsette Vendetta-turneen i 2017.
Frank: – Vi skal til England på nyåret, der har
vi heller ikke spilt før.
Sebastian: – Også blir det festivaler i Belgia,
England, Tyskland og USA.
– Noen ord å avslutte med?
Alle: – 1-2-3, NiteRain kicks ass!

