
WAR AGAINST COOL - HVERKEN MER ELLER MINDRE
Anført av en hissig trønder med attitude, fører Rebolt sin selverklærte geriljakrig mot overfladiskheten, titulert 
"War Against Cool". Men først og fremst smaker Rebolt av øl, vorspiel og dertil eskalerende pene damer. 

Telemarksbandet, som i likhet med Surferosa 
(ingen sammenligning forøvrig) startet i mil-
jøet rundt Kroa i Bø, har holdt fortet siden 
2004 uten å oppgi så mye som en smule av sin 
absolutte underkastelse for idealene. De har 
slitt ut scenegulv, fiklet febrilsk i studio og 
terpet tålmodig i øvingslokalet - alt med en 
unison drøm om å skape den perfekte låt, dra 
det fullkomne riff og flerre løs den definitive 
hook. 
Som ektefødte avkom av landets mest lysskye 
skoger er Rebolt fôret opp med kjerneverdier 
som kompromissløshet, trøkk og mystikk - 
uten annet enn dyp forakt for trendnisser og 
åndelig krimskrams. Sammen har de boltet i 
hop fornemmelsen for klassisk rock til en 
hissig støpning som takket være fiberoptiske 
kabler har nådd ut til kresne musikkfans over 
hele kloden.  Å være originale har de aldri 
påberopt seg, og det faktum brukes jevnt og 
trutt enten som kritikk fra hipsterne eller 
som en ren hyllest fra de som ikke bryr seg 
om slikt tull og fanteri. 

Bandet har selv gitt ut EP-en “Made In Spite 
(2006) og i 2007 ble to nye låter spilt inn til 
en lokal samler. I november 2008 ble låta “Bad 
Boy (For You) plukket ut til å være med på 
cover-cden til verdens viktigste magasin i sitt 
slag, Classic Rock Magazine, sammen med 

andre AC/DC-inspirerte band som Rose Tat-
too, The Donnas, Saxon og Airbourne. 

Rebolt har stort sett gitt ut all sin musikk 
gratis til verden og har på verdensbasis blitt 
lastet ned rundt 15 000 ganger siden 2004 og 
bl.a. fått god respons på Garageband.com. 
Rebolt spilles også jevnlig på både engelske og 
amerikanske nettradioer. Rebolt er et klassisk 
liveband og har spilt support for bl.a. Ralph 
Myerz, Span og Mustasch (S), og sammen med 
band som El Caco, X-Queen of the Astro-
nauts, Mindgrinder og Fracture. Pr. november 
2008 øver bandet med en ny trommis, klare 
for nye oppdrag.

Nyt dem når de vrir opp volumet på elleve og 
gjør livet surt for naboen! Forgud dem når de 
vasker scenen med sin egen arbeidssvette! Ta 
vel i mot Rebolt, den ekte rockens sanne 
fanebærere!

Skrevet om “Made In Spite EP”:
“...det er aldri noen tvil om at Rebolt sparker 
godt fra seg....oppretthold denne standarden 
gutter, og vi ser virkelig fram til et album.” 
Scream Magazine, juni/juli 2006 (4/6)

“...Summert kan man si at det dreier seg om 
en veldig amerikansk-låtende stadionrock, 

med knallproff gjennomføring. Produktet er på 
mange måter litt annerledes enn andre norske 
band, ikke så mange som ligger i dette terren-
get.”
Heavymetal.no, juni 2006 (8/10)

“Norwegian band Rebolt are such fans of AC/
DC that when they formed in 2004 they 
orginally called themselves Powerage. Since 
then they’ve changed their name but kept 
their commitment to heads-down, no-
nonsense rock’n'roll. Their snarly anthem Bad 
Boy For You says it all, really. Turn it up!”
Classic Rock Magazine, november 2008

REBOLT ER:
Frode Jørum, vokal
Bård H. Johansen, gitar
Knut Eirik Hult, bass/vokal
Kristian Dale, trommer (sykemeldt)
Magnus Fosli Lillefjære, trommer

Fakta: Rebolt het tidligere Powerage. 
Noen inspirasjonskilder: AC/DC, Danko Jones, Black Label Society, Blackfoot, Motörhead 

Mer om Rebolt finner du her:
www.rebolt.no 
www.reverbnation.com/rebolt
www.myspace.com/reboltrock 

rebolt@rebolt.no
Tlf: 40 45 07 97 (Frode)

REBOLT
Classic hard rock fra skogene

Diskografi:
You Should See Us 
Rock (demo 2004)
War Against Cool 
(demo 2005)
Made In Spite EP 
(2006)
Promo (2007)
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