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Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt Too Heavy for You,
sökande Kristina Wibom & Kristian Bengtsson
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan om medfinansiering.

Sammanfattning
Vi skapar en film om en kulturkrock mellan golfare och hårdrockare. Om extrema olikheter
men även oväntade likheter. 2001 hölls musikfestivalen ?2 Heavy 4 You? på den anrika
dansbanan Cortina som ligger klossan Vinbergs Golfbana strax utanför Falkenberg. Att det
var ett trettiotal band som spelade brutal black metal tog dansbanans granne
golfbaneägaren Rolf-Inge Larsson på sängen. Rolf Inge hade lånat ut mark och egendom
till såväl campande festivalbesökare som artister. Det skar sig direkt när hårdrockarna
anlände. Vi var där och filmade 2001 för att vi ville dokumentera en kulturhändelse i vår
hemkommun. Vi insåg att materialet inte kunde stå på egna ben så materialet blev liggande.
Tills nu. Under de 20 år som passerat har det cirkulerat massor med rykten om
djävulsdyrkan, skadegörelse, slaktavfall som regnade från scen och besökare som uträttade
sina behov i golfhål. I januari 2020 träffade vi Rolf-Inge som berättade sin framgångssaga.
Hur han har kämpat för att kommunen Falkenberg ska växa och blomstra. Hur ett frö
såddes om en idé som skulle växa till en välbesökt golfbana. Rolf-Inge kunde inte tro det
var sant när han i all välmening öppnade upp sin anläggning och plötsligt såg att ?Målade
människor? började välla in. Vi ska nu också intervjua Thomas Karlsson. Frontman i det
legendariska black metal-bandet Pagan Rites från Halmstad. Thomas var en av dem som
uppträdde under festivalen 2001. Till en början kan man tycka att dessa båda inte kan vara
större motpoler. Thomas som sedan 90-talets början vigt sitt liv åt extrem metalmusik och
som outtröttligt har gett ut musik. Nu på senare tid släpper han underbara YouTube-videos
ifrån sitt hem som han döpt till Sagolandet Helvetet. Vi vill låta Thomas berätta sin
livshistoria på samma sätt som vi gav Rolf-Inge chansen att berätta sin. Det blir en
berättelse om två ytterligheter som båda brinner för att underhålla andra. De har vigt sina
liv åt att skapa och bygga upp. Fonden till deras berättelser är händelserna på den gamla
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dansbanan för tjugo år sedan. Förändrades något hos dem? Var detta en lyckad tillställning
eller tvärtom slutet på en era?

Förvaltning Kultur och Skola

Eva Nyhammar

Förvaltningschef

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

