Trelleborg fredagen den 16 oktober
KulturKrock i Parken blev den succé som Peter Löfqvist och jag hade hoppats på både
publikmässigt och musikaliskt! En nästan tio timmar lång happening i fyra perioder krockade
ljudligt rakt in Trelleborgskulturens etablissemang och skakade dess grundvalar för evigt!
Anders Norman hade ett otacksamt jobb som akustisk pausunderhållare i baren mellan
Lovehandles och Turning Leaf men skötte det hela med bravur! Att han dessutom fick vara
förband till den nya Rainbow-uppsättningen på KB i tisdags är riktigt stort!
TA:s recensent Lars Thulin vill ha en riktig artist som dragplåster nästa år. Hoppas han
menar större artist för annars vet jag inte vad vi ska kalla alla våra musiker från i lördags…
Kan man kalla det för annat än tavla när TA skrev fel mailadress på auktionstavlan…?
I ett annat Parken spelade Sverige VM-kval mot Danmark och förlorade med matchens enda
mål. Visst blev matchen lågvattnet under kvällen, men resultatet var också det enda vi inte
kunde styra över som arrangörer. Tyvärr blev en flaggkåt linjedomare och Smyge-Isaks
målvaktstavla avgörande för nästa års inställda Fotbolls-VM för svensk del.
Var fanns den domarattackerande, fyllfeta dansken när vi verkligen behövde honom...
Visserligen förlorar det Svenska Fotbollsförbundet 35 miljoner på den uteblivna VMturneringen, men att straffa Örgryte med böter på 10 000 för en så kallad olaglig banderoll där
man stödjer frigivningen av journalisten Dawit Isaak är ju helt befängt!
Det är dock inte olagligt att umgås runt kriminella MC-gäng om man är polis ska tilläggas.
Lars Lagerbäck lägger av! Han må ha varit en dötrist figur många gånger men
framgångarna kan ingen ta ifrån honom. Tack för alla underbara fotbollsögonblick Lasse!
Även Henke Larsson lägger av (igen) och även om han kanske inte är riktigt på topp just nu
så har han definitivt visat att han fortfarande tillhör den yttersta eliten. Att han är en blivande
förbundskapten är jag ganska klar över, det är väl egentligen bara frågan om när…
Att mittbacken Olof Mellberg blev bästa målskytt i kvalet med tre mål stavas måltorka.
Kanske Mat-Tina ska ta över som förbundskapten, även hon gör ju tre mål i varje program!
Omstart i Allsvenskan i morgon då TFF möter Elfsborg på Vångavallen 14.00. TFF har
chansen att klippa av Elfsborgs minimala chans till guldet och ta sig uppåt i tabellen.
Gylle fick bara 1-1 hemma i kvalet mot Kvidinge och i morgon är det retur på bortaplan. Nu
gäller det för Harletuns grabbar att inse allvaret så att det blir division 6 fotboll nästa år!
Intresset inför nästa års Melodifestival är rekordlågt och man har tappat nära 20 % i antal
inskickade låtar. Kanske dags för Björkman att minska ner antalet delfinaler till 29 istället för
dom ordinarie 72 och även slopa tolfte chansen i Emmaljunga, Filipstad och Blomstermåla…
Rock the Boat III avgår i morgon med 146 deltagare vilket blir ett nytt rekord! Lovehandles
har dessutom lovat att spelningen på KulturKrock bara var en försmak av vad som komma
skall på lördag och närmare Sink the Ship än så kommer vi nog inte… Let’s Get Rocked!
Trodde aldrig jag skulle skriva detta, men Darins version av Coldplays Viva la vida är bra!
Tydligen kan även en Anka vara dum som en gås!
Sven Wollter var gäst i veckans Här är ditt liv och gjorde tillsammans med Lena PH en ny
skojfrisk version av Teach me Tiger sådär en 20 år senare utan att det kändes mossigt!
På måndag ska jag ha semester! I alla fall fram till lunch… eller åtminstone sovmorgon. ;)
Tre personliga höjdpunkter från KulturKrock:
• Lovehandles! Tyngst i Parken och en helt otroligt bra uppvärmning inför Rock the
Boat i morgon! Metallicas Enter Sandman tillhörde kvällens absoluta höjdare!
• Turning Leaf! Led Zeppelins Rock & Roll från 1971 har nog aldrig låtit bättre, inte
ens med Led Zeppelin själva! Ståpäls är bara förnamnet!
• Simon Böös! Ett musikaliskt underbarn på inte ens fyllda 20! När Jetsets sångare
uteblev tog han över sången och visade att the show must go on! Respect! 

Sällan har Parken kokat som den gjorde då So What med
hjälp av Lovehandles, Turning Leaf och arrangörerna
drog Neil Youngs Rocking in the free world som extra
nummer!
På bilden är det Micke Delén i Lovehandles och undertecknad som tar de höga tonerna i kören!
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