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sPeLscheMA
15.00–16.00 Brother Ape

16.30–17.30 Skånska Mord
18.00–19.00 Akribi

19.30–20.30 My Brother The Wind
21.00–23.00 The Flower Kings

(Med reservation för förändringar)

Ja, inte bara tillbaka i Slottsskogen, utan även tillbaka på 
Slottsskogsteatern, där allt började och där vi huserade 
de första fem åren. Jag tycker det känns fantastiskt att 

få gotta ner mig i amfiteatern på nytt – den här gången 
med ett maffigt regntak som inte fanns sist. Vi tackar 

våra samarbetspartners och alla frivilliga bidragsgivare, 
och så hälsar vi hjärtinnerligt VÄLKOMNA!

”A splendid time is guaranteed for all”
Daniel Reichberg, vice ordförande i GARF

VI ÄR tILLBAkA!



BROTHER APE

– Vår förhoppning är att vi hittar dit!
 Ja, den förhoppningen bör vi nog kunna infria för Brother 
Ape, stockholmstrio bildad 1998. Vid frågan om hur musiken 
ska beskrivas säger sig bandet spela en modern blandning 
av progressiv rock, pop och drum n’ bass, en stil som nu har 
utformats på fem fullängdsalbum. 
 Brother Ape planerar ytterligare ett skivsläpp senare i år 
samt fler livespelningar, och ska de välja progrockhistoriens 
bästa album blir det ”Seconds Out” med Genesis. Eller ”Night 
After Night” med UK.

www.brotherape.wix.com/home



Skånska Mord bildades 2006 och beskriver sin musik som 
hårdrock av 70-talssnitt med psykedeliska och progressiva 
inslag. Skivkarriären består hittills av ”The Last Supper”;  
25/9 släpps uppföljaren ”Paths to Charon”. I september blir 
det releasefest på The Tivoli i Helsingborg. Trummisen  
Thomas Jönsson har höga förväntningar på Slottsskogen 
Goes Progressive:
 – Vi har bara hört bra om festivalen, och några av oss har 
varit där tidigare som publik. Kul att det är tillbaka på ”rätt” 
plats dessutom. 
Och tidernas bästa progrockalbum?
 – Frank Zappa – ”Apostrophe”

www.myspace.com/skanskamordmusic



Melodiös, progressiv och dynamisk – så beskriver Jessica  
Åhman Akribis musik. Bandets grund lades 2003; Akribi av 
idag tog form 2006 när basisten/stickspelaren Alexander 
Bringsoniou kom med och musiken blev utpräglat progres-
siv. Hittills har man släppt ”Black Morning Sun” och en EP 
i samarbete med Sofia Talvik; i höst skriver Akribi färdigt ett 
nytt konceptalbum. Om Slottsskogen säger Jessica Åhman att...
 – Det ska bli grymt kul och vi ser fram emot att spela för en 
publik som uppskattar progressiv musik!
Och...vilken är alla tiders bästa progplatta?
 – Progmetallarna i bandet tycker Dream Theater – ”Scenes 
From a Memory”, progarna tycker Transatlantic – ”Bridge 
Across Forever”

www.akribi.org



MY BROTHER THE WIND

My Brother The Wind samlades i en studio i Åmål 2009 för 
att improvisera och spela in. Detta resulterade i ”Twilight In 
The Crystal Cabinet” och sedan har ”I Wash My Soul In The 
Stream Of Infinity” givits ut. En tredje skiva kommer i höst. 
Gitarristen Nicklas Barker beskriver musiken som fri improvi-
serad rock/psych, influerad av Amon Duul, Popol Vuh, Sun Ra, 
Träd Gräs & Stenar.
Förväntningar på Slottsskogen?
 – En fin kväll med sinnesutvidgande toner. Slottsskogen 
Goes Progressive är ju en mycket välorganiserad tillställning. 
Kommer att bli kanon!
Vilken är alla tiders bästa progplatta?
 – Pink Floyd – ”Piper At The Gates Of Dawn”

www.myspace.com/mybrotherthewind



Sedan comebacken i våras har Flower Kings hunnit med två 
spelningar. Hur tyckte du de gick, Jonas Reingold? 
 – Det rätt så nervigt, eftersom vi hade en helt ny trummis 
(tyske Felix Lehrmann), men det gick över förväntan. Nu kän-
ner jag mig väldigt trygg; det här kommer att gå som en dans. 
The Flower Kings har ju spelat på Slottsskogen Goes Progres-
sive förut, för exakt tio år sedan. Vad minns du av det giget?
 – Mitt tydligaste konkreta minne är vilket skönt groove vi 
fick till när vi repade ”Stardust We Are” under soundcheck. 
Jag har alltid gillat Slottsskogen och jag är väldigt glad att ni 
är tillbaka där ni höll till förr. 
Vad förväntar du dig den artonde augusti?
 – Jag hoppas det blir varmt väder och att det kommer 
mycket folk som visar Felix hur kul vi kan ha det i Sverige! 



Vi spelar gamla låtar, men också två eller tre från ”Banks of 
Eden”.
Någon hälsning till publiken?
 – Kom med ert bästa humör och er största plånbok, för vi 
kommer att ha mycket merchandise att sälja!
Slutligen – vilket är progrockens bästa album? 
 – Ojojoj... jag hatar sådana frågor! Men ska jag ta med 
en skiva till en öde ö blir det Yes ”Tales From Topographic 
Oceans”, som jag tycker är en väldigt modig skiva. Skulle en 
marsmänniska komma till jorden och fråga vad progrock är 
för något, då skulle jag spela upp ”Tales”.

www.flowerkings.se


