
KATHMANDU ROCKS! 
KATHMANDU’S UNDERGROUND SCENE

Nepalesisk musik - det er lyden af “Resham 
phee ree ree” akkompagneret af lyden 
fra en sarangi og en madal-tromme, eller 
måske lyden af melodierne fra Bollywood 
og Kollywood filmene. Men, måske er 
det ikke sådan længere! Et stigende antal 
unge nepalesere tiltrækkes af undergr-
undsmiljøet og lytter til musik, som lyder 
som noget der dundrer bag døren til et 
dansk teenageværelse og som er langt fra 
vores normale opfattelse af nepalesisk 
musik. Udviklingen er ganske ny og vokser 
– på trods af ustabiliteten i landet. 

Den spæde start – 
fra kopi til selvstændighed
Det hele er kun 10 år gammelt og stadig 
centreret omkring Kathmandu og kun 
en håndfuld bands, der jævnligt spiller 
koncerter. I 90’erne var der ellers en række 
bands, der spillede koncerter med cover-
numre af store Heavy Metal bands. Til et 
hvert show hørte man altid Iron Maiden og 
Metallica numre. Men der var ikke mange 
bands, som lavede deres egen musik eller 
egne plader.
Men ved indgangen til det nye millennium 
skiftede det hele. Dødsmetal bandet ”Ugra-
karma” (betyder noget i retning af ekstrem 
karma) udgav en plade med navnet “Hima-
layan Metal of Death” og “Kathmandu 
Rocks” blev dannet - en organisation, der 

siden har støttet og ledet gennem arrange-
ment af koncerter og udgivelse af plader 
og publiceringen af Nepals første metal/
rock blad. 
Siden er antallet af bands der kæmper og 
laver deres egen musik steget. 
Og så var der selvfølgelig internettet. Som 
Prateek Raj Neupane, tidligere medlem af 
Ugrakarma og stadig aktiv i andre bands, 
siger “Teknologien og specielt internettet 
har virkelig hjulpet bandene og dem som 
er involveret i hele miljøet. Det gør det 
muligt for dem at blive forbundet med 
folk fra undergrundsmusikscenen udenfor 
Nepal og dele deres kunst med andre.” 

Scenen i dag – vokseværk, 
ærgerrighed og diversitet
Avishek KC, forsanger i de to bands 
“E.Quals” og “Lost Oblivions” beskriver det 
nuværende miljø som “småt, men stærkt 
voksende både med hensyn til antal bands 
og folk der kommer til koncerterne. “Jeg 
kan huske at der skulle dukke nok tilskuere 
op til at vi kunne starte koncerterne og det 
var ikke mere end hundrede der dukkede 
op. Og I løbet af kort tid var der pludselig 
mere end fem hundrede til koncerterne, 
som ville gå amok, hvis vi bare blev lidt 
forsinket”, siger han. Desuden laver flere 
bands deres egne plader og musikvideoer. 
“Det vigtigste skridt bandene har taget 

senest er at lave videoer. Det viser hvor 
meget de gerne vil det her selv om de 
næsten ikke tjener nogen penge på det”, 
siger Prateek Raj Neupane.

I løbet af 2010 alene forventes flere bands 
- Jindabaad, Stairs of Cirith, E.Quals, and 
Binaash og mange flere at udgive plader. 
Pranjal Ghimire, et medlem af Kathmandu 
Rocks som går til mange koncerter, tilføjer 
– “Det er ikke kun antallet af udgivelser, 
som er interessant, men også diversiteten. 
Alt skabes her fra kunst rock til brutal 
dødsmetal. I et miljø hvor originalt mate-
riale kommer alt for sjældent, er dette en 
væsentlig udvikling”

Fremtiden – problemerne, troen 
og stædigheden
Men mulighederne for et band er tvivl-
somme. Specielt når hele landet er i totalt 
kaos. “Med en så svag økonomi ville det 
være tåbeligt at forvente et godt og sundt 
og professionelt miljø her. For en musiker, 
er der ikke nogen økonomisk gevinst over-
hovedet” klager Pranjal.
Og så er der selvfølgelig det uundgåelige – 
at folk forlader Nepal – inklusive musikere, 
tilskuere og organisatorerne, som alle 
kunne gøre det hele endnu bedre.
Men på trods af alle forhindringerne er der 
stadig nogen hårdtarbejdende og talentful-

de musikere og bands i Kathmandu, som bærer fanen 
med kreativitet og engagement og som elsker det de 
gør. Avishek opsummerer det hele – ”Vi arbejder så 
hårdt for det vi tror på - og det er vores musik. Selv 
om vi kæmper med 18 timers strømafbrydelse og vi 
må leve med de fuldstændigt manipulerede mediers 
non stop politiske bull-shit, vokser bandene stadig, og 
de bliver stadig mere seriøse og laver bedre og bedre 
musik!”

Store navne
Antim Grahan, E.Quals (Vhumi, Lost Oblivion), Jinda-
baad!!!, 72Hrs, Gothica, Stairs of Cirith
Og bands på vej op: Binaash, Black Sins Immortal, Garudh, 
Horny Monks, Hatebook

Links
www.ktmrocks.com
www.facebook.com/ktmrocks
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