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STAGE DOLLS
Stage Dolls fra Melhus jubilerer i år, - det er 25 
år siden starten i 1983. Bandet har oppnådd 
legendarisk status i tungrockverdenen, og 
vokalist, gitarist og låtskriver Torstein Flakne 
har brakt Stage Dolls opp på stjernehimmelen. 

 

Ryktet sier at Flakne skriver ei låt om dagen, 
rockeballader er en av spesialitetene, store 
refrenger og typisk åttitallslyd hører med. 
Stage Dolls sprang ut av bandet Hot Lips 
tidlig på åttitallet og Terje Storli har vært 
bassist fra starten. Sambandet-trommis 
Steinar Krokstad var med helt fram til1993, 
da Morten Skogstad tok over stikkene.
Det har blitt 11 album med årene, herav to 
samlealbum, det siste Good Times fra 2002 
og jubileumsutgivelsen Commandos fra 2006 
(remastret). Det var Commandos  fra 1986 som 
solgte de første 50 000 i USA, neste utgivelse 
fikk tredoblet salg over dammen og 50 000 her 
hjemme. Singelen “Love Cries” kom på 46.plass 
på Billboard Hot 100. Låta “Love Dont Bother 
Me” går for å være Stage Dolls største hit.

Torstein Flakne har skrevet låter og produsert 
mange artister, og har hatt et tett samarbeid 
med Dag Ingebrigtsen i The Kids i flere 
perioder. Det er fra dette samarbeidet en 
viss fotballsang har oppstått, en landeplage 
som ikke trenger å nevnes med navn.
Stage Dolls som fikk spelemannsnominasjon 
for debutalbumet Soldiers Gun i 1985 har hatt 
stor suksess  siden ”langt hår og tynne bein-
perioden” på åttitallet. Dette er tung skyts som 
tittelen tilsier, og selv om håret har blitt tynnnere 
og beina stivere, er populariteten fortsatt gedigen 
og aldersspredningen blandt fanskarene  stor. 
Stage Dolls har turnert bl.a. England og Italia, 
samt land og strand her hjemme. Respekten 
for Flakne og Stage Dolls blir bare større med 
tiden, og nå er de endelig klare for Frosta.
“Spælla hevvy ell så hente me (-?) æksa”, var 
en publikumskommentar fra en bygdeungdom 
på 80-tallet. Nå får han endelig høre det 
han vil når Stage Dolls kommer  til Frosta.

Levende legender debuterer på Frosta: Spælla Hevvy...


