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‐ PRESSMEDDELANDE ‐
ASTA KASK SLÄPPER NYGAMMAL LÅT ‐ MOT ALLIANSEN
Fyra år räcker. Klassklyftorna ökar. Egoism och kärlek till sin egen plånbok härskar över medmänsklighet
och omsorg om de svaga och behövande i samhället. Alliansens politik för oss mot ett allt mer segregerat
samhälle där vi bryr oss allt mindre om varandra.
Asta Kask gör nu ett politiskt ställningstagande genom att åter spela in sin gamla låt "Varje val inget val"
från 1986 med ny text och döpt om den till "Nya varje val inget val". Med denna text tar vi ställning mot
Alliansen och för kollektivismen.
Vi vill att man skall ha råd att vara sjuk, råd att vara med i a‐kassan och känna trygghet i att vi hjälper
varandra och inte lämnar var och en åt sitt öde.
Vi släpper låten för gratis nedladdning på www.astakask.com och ser gärna att låten och dess budskap
sprids så mycket som möjligt ‐ så länge det görs utan komersiellt syfte, och även en video kommer inom
kort.
Asta Kask kommer dessutom, tillsammans med vännerna i The Baboon Show, spela en gratiskonsert på
en manifestation för regeringsbyte Lördag den 18 September, på Valhall i Skövde.
NYA VARJE VAL INGET VAL
Nu ska allt bli som förr
Gröna skogar står framför din dörr
I ett spel du ej förstår
som pågått nu i fyra år
Propagandan väller ut
samma visa som förut
En illusion du får
som du fått i fyra år
Ref:
Ska du rösta på dem nu igen
så alliansens fälla slår igen
Nej, rösta bort dem nu min vän
Ska du rösta på dem nu igen ....NEJ!

Men när dörren öppnar sig
kommer verkligheten över dig
och illusionen den består
OM ALLIANSEN MAKTEN FÅR
___________________________________________________________________________
Fakta:
Asta Kask har funnits i mer än 30 år och är Sveriges äldsta, fortfarande aktiva punkband. Asta Kask är
inte partipolitiskt knutna, men tar aktiv ställning mot Alliansen i valet 2010.
Asta Kask består av Micke Blomqvist‐gitarr och sång, Bonni Pontén‐gitarr och sång, Magnus "Ernie"
Hörnell‐bas, Dadde Stark‐trummor.
Kontakt: Bonni Pontén 0732‐32 33 32 bonni@astakask.com
Web:
www.astakask.com
www.myspace.com/astakask
___________________________________________________________________________
Låten bifogas som MP3 till detta pressmeddelande.
Producerat av Håkan Sörle och Asta Kask. Inspelat av Håkan Sörle i Studio Rekord, mixat av Håkan Sörle i
Studio Gröndal en helg i September 2010.
Vänliga hälsningar Asta Kask

