Trelleborg fredagen den 12 mars
På lördag avslutas årets evighetslånga Melodifestival med finalen. Hjärtat vill att Andreas
Johnson ska ta hem det medan hjärnan tror på Peter Jöback. Där mitt emellan finns Salem Al
Fakir som en riktig joker. De övriga sju tror jag inte har med toppstriden att göra!
Ulf Lundells eviga ”avskedsturné” kommer till Österlen och Kronovalls Vinslott den 21 juli.
Lundell och Di Leva är för övrigt två av önskeartisterna när Trelleborgen fyller 15 år den 9
juli. Ska bli intressant att följa ”önskelistan” som sägs vara ”en test med glimten i ögat” Svårt
att tänka sig att en stelbent kommun verkligen kan ha både glimt och öga, samtidigt…
Göinges egna hårdrocksstoltheter Captain Jack, med Tommy Lees alter ego Jimmy
Månsson på trummor, gjorde i lördags ett bejublat uppträde på Pudelfesten i Knislinge.
Kanske var det lite för mycket Heavy Metal för att platsa på höstens Rock the Boat, men vänta
bara tills vi kör igång projektet The Metall-ICA, en tuff kväll på ICA Maxi med massor av
extra priser på mat som gör en hård i magen, till det ett järn för att bli nitad och sen inköp av
en tung, svart rock på klädavdelningen. Glöm inte att dra ditt ICA-kort i kassan!
På tal om pudlar så undrar jag när den rödgröna röran ska få insikt och ta tillbaka sina
vallöften om att avskaffa både Rut- och Rotavdraget. Undrar hur f-n man tänker när man vill
ta bort något som bevisligen fungerar och som både ger jobb och skattepengar till staten…
Jag fattar inte heller hur-i-helvete man kan sätta sitt liv på spel för en Rondellhund. Men å
andra sidan har jag nog varken den ångest eller dödslängtan som tydligen krävs för att bli en
”riktig” konstnär typ Lars Vilks. Jag saknar heller inte att behöva ha en yxa vid sängkanten…
TFF har slipat till formen ordentligt de sista veckorna och i helgen som gick blev det
ytterligare en vinst då Roskilde besegrades med 2-0. Ska bli intressant att se hur det går på
söndag då man möter Halmstad BK på Örjans Vall i den Allsvenska premiären! Blir det fågel,
fisk eller mittemellan? Hur som helst så lär det i alla fall bli jävligt kallt!
Zlatan är avstängd i helgens match mot Valencia eftersom han blev utvisad senast. Tränare
Pep Guardiola kan dock inte säga så mycket eftersom han själv blev uppvisad på läktaren!
Att göra en Niki Lauda är att köra alldeles för fort och inte lyssna på den som försöker
berätta det eftersom öronen är obefintliga. Men har bara Lill-Löw-is råd till det så…
Veckans tips är två till antalet, dels morgondagens Melodifestival och dels årets Allsvenska.
Kronas tips för Melodifestivalfinalen 2010:
1. Peter Jöback – Hollow
2. Salem Al Fakir – Keep on walking
3. Andreas Johnson – We can work it
out
4. Ola – Unstoppable
5. Anna Bergendahl – This is my life

6. Timoteij – Kom
7. Darin – You’re out of my life
8. Eric Saade – Manboy
9. Jessica Andersson – I did it for love
10. Pernilla Wahlgren – Jag vill om du
vågar

Kronas tips för den Allsvenska fotbollen 2010:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elfsborg
IFK Göteborg
Malmö FF
Kalmar FF
AIK
Häcken
Trelleborgs FF
Helsingborgs IF

9. Örebro
10. Djurgården
11. Gefle
12. Brommapojkarna
13. Halmstad
14. Mjällby
15. GAIS
16. Åtvidaberg

It’s been a long time since I Rock & Roll…
Pudelrock i Knislinge tillsammans med Mats Ohlsson, basist i Shamrock och Turning Leaf.

