programmet

R

evy är något som vi förstått ligger
södertäljeborna varmt om hjärtat.
Åsikterna brukar vara många om
vad som är revy och vad som inte
är det. Vår ambition har alltid varit att göra en revy som vi själva skulle vilja se.
Ordet revy betyder återblick. Vi gör en återblick på det gångna året utifrån ett södertäljeperspektiv, alltså gör vi en Täljerevy.
I år har vi ansträngt oss för att vara mer lokala en någonsin och vi hoppas att vi har lyckats.
Men om någon utomsocknes vågat sig förbi så
tror vi ändå inte att kvällen ska kännas bortkastad … om inte annat så kan man skratta åt
hur tokigt vi har det här … eller kanske känna
att precis sådär tokigt har vi det också.
För visst är mycket tokigt i Södertälje, men
så har det väl alltid varit med tanke på att det
faktiskt har spelats revy i stan i över hundra år.
Men det betyder inte heller att ingenting är

bra här, för så är det inte. Det är för att vi bryr
oss om vår stad och för att vi tycker om den
och trivs här som vi stannar kvar år efter år.
Samma sak är det med SSK. Det är med kärlek som vi skämtar om laget i våra hjärtan.
Om någon tvivlar på den kärleken så kan vi
avslöja att Owe Lidemalms dotter blev medlem i sportklubben när hon var en dag gammal.
En revys uppgift är att häckla stadens politiker och en av lokalpolitikers viktigaste uppgifter är att bli häcklade av stadens revy. Men det
betyder inte att vi är emot politiker. Tvärtom,
alternativen till demokratiskt valda politiker
skrämmer. Politiker är en förlängning av oss
och när vi gnäller på dom så har vi faktiskt själva ett ansvar. Så luta dig inte alltför tryggt tillbaka i stolen. Allt kan vara ditt fel … eller rätt
… vad vet vi?
Lasse Karlsson,
regissör och manusförfattare

Lasse Karlsson instruerar: Så här går Micke Persbrant!
Owe, Hans och Göran är mäkta imponerade.
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Å andra

Å ena sidan
Gudruns bok Lotta, Bia

Alla sätt att bli rik Lotta
(Every way that I can)
Text: Owe Lidemalm Musik: S Demirkag

Text: Lasse Karlsson

Välkomna till Lagoland! Owe

Samtidigt på Torekällberget Alla

Text: Anders Berggren

Text: L Karlsson, T Wrighed

Samtidigt på Torekällberget Alla

Brott lönar sig inte Hans, Bia

Text: Lasse Karlsson

Text: Anders Berggren

Låt oss få bestämma Alla

Orwell Göran, Bia

(Let Me Entertain You)
Text: Owe Lidemalm

Text: Lasse Karlsson

Imitationer Hans, Owe

Vad är det ni vill ha Alla
(Vem är det du vill ha)
Text: Owe Lidemalm Musik: T G:son, C Kindbom

Text: Owe Lidemalm

Landstingskriget Lotta, Göran

Turistbyrån Lotta, Bia

Text: Torbjörn Wrighed

Text: Lasse Karlsson

Nu ryker alla tjänsterna Owe

Rövarsången Hans, Owe, Göran

(Här kommer alla känslorna)
Text: Owe Lidemalm Musik: Per Gessle

(Rövarsången)
Text: L Karlsson & T Wrighed Musik: Egner, Orlog

Kölappen Alla

Tänk om alla män vore kvinnor Lotta, Bia

Text: Hans Qviström

Text: L Karlsson & O Lidemalm

Förnimmelse av ett kommunhus Bia, Hans

Täljeblues Göran

Text: Torbjörn Wrighed

(Still Got the Blues)
Text: Göran Wiklund Musik: Gary Moore

Denna kåk Alla
(This Old House)
Text: Owe Lidemalm Musik: S Hamblen

Hos terapeuten Lotta, Owe
Text: Anders Berggren

Förnimmelse av SSK Lotta, Bia

Grannar emellan Hans, Owe

Text: Torbjörn Wrighed

Text: Anders Berggren

Det lirades bättre puck Alla

Bosse bildoktorn Hans, alla

(Det spelades bättre boll på G Nordahls tid)
Text:Torbjörn Wrighed Musik: Torsson

Text: Owe Lidemalm

Min bro och jag Owe

Var är posten? Medverkande

(Min bror och jag)
Text: Lasse Karlsson Musik: Pontus & Amerikanerna

Åke röstar Hans, Bia

Sprittillstånd Hans, Owe

Text: Anders Berggren

Text: Lasse Karlsson

Förvirrade väljarvals Alla

Hönans kval Lotta

(Bluesette)
Text: Owe Lidemalm Musik: Toots Thielemans

Beck Hans, Owe, Göran, Lotta
Text: Torbjörn Wrighed

Konspirationer Bia, alla
Text: Torbjörn Wrighed

Pengar i madrassen Alla
(Händerna på täcket)
Text: Owe Lidemalm Musik: GES

På systemet Alla
Text: Torbjörn Wrighed

(Var är tvålen, broder?)
Text: Owe Lidemalm Musik: Povel Ramel

(Anthem)
Text: Owe Lidemalm Musik: Benny Andersson

Samtidigt på Torekällberget Alla
Text: Lasse Karlsson

Finalsång Alla
(I´ve Had the Time of My Life)
Text: O Lidemalm & A Berggren Musik: Bill Medley

Hej då Alla
(Hey Jude)
Text: Torbjörn Wrighed Musik: Paul McCartney

Med reservation för ändringar. Om något inte
stämmer, är det programmet som gäller.

Hur ska egentligen grisöron se ut?
Lena Linnér och Maarit
Niskanen experimenterar.

Manusförfattarna Torbjörn
Wrighed och Anders
Berggren har jätteroligt på
repetitionerna ...

Slutspel!
nnu en revy, ännu en spelperiod, ännu
ett slutspel! Efter en lång säsong Vi vet
i alla fall, till skillnad mot SSK, att vi
hamnar här tillslut. Vi börjar kanske säsongen
senare än de och hoppar för det mesta över
sommarträningen men vi kommer alltid till
slutspel! I detta slutspel har vi en ganska liten
trupp men vi tror på att rutinen segrar.
Liksom SSK så blir heller inte laguppställningen yngre. Det märker man främst på att
det i den forna party logen där det planerades
för utgång och fest numera pratas barn, fruar
och trasiga bilar.
De första repdagarna haltade lite, precis som
stora delar av ensemblen. Men när vi fick reda
på att vi skulle spela djur i år så spratt det till i
många ömma lemmar!
Hasse får numera reducera stuntscenerna
och snubblingarna så inte nackspärren blir
värre. Om det är just därför han får spela gås i
år eller om det finns andra ”rollbesättnings
tekniska” skäl till det låter jag vara osagt
Owe lider sedan en viss nazistscen förra året
av slemsäcksinflamation i höger axel och lämpar sig utmärkt till ko
Göran har varit tyst en vecka på grund av en
utdragen tand (Vissa delar av gruppen har

Ä

undrat hur vi skall få ut flera tänder på karln)
men börjar nu ojja sig över att bli kallad svin.
Lotta, som varit ifrån revyn ett par år för att
vila upp sig, har redan efter några dagar visat
svåra nervösa symtom och blev naturligtvis
”headhuntad” som kanin.
Bia är ju en utpräglad hypokondriker så hon
trivs nog rätt bra i detta ”halta och lytta kompani” och emedan hon är en så underbart glad
och positiv människa som gärna gnäggar med
i det mesta så var det inga höga odds om man
spelade henne som häst på Oddset!
Nä, det känns tryggt och lugnt att sitta i
partylogen med en kopp kaffe och prata sjukdomar.
Det är bara kapellmästar-Tommy som med
ett oförskämt lätt sinne och vältränad musikerkropp pressar oss till toppen av vår förmåga
så vi orkar med alla dubbla byten. För precis
som SSK så plockar vi inte in några yngre
värvningar utan hämtar gamla säkra kort från
förr.
Detta skapar ett lugn i arbetet som man förmodligen får klassificera som bedrägligt. För
när vi väl står där ”mitt på plan” och hör publikens förväntansfulla vrål då vet vi att vi har
vunnit finalen!
Owe, hockeynervös ko

Lagoland – från A till Ö

F

ör er som inte hör hemma här i stan och för
som i KORGBOLL. En av många sportgreer som jobbat utomlands under 2003 kommer här en liten ordlista, så att ni kan hänga nar där vi Täljebor påminns om att "det var bättre
förr".
med i alla svängar under kvällen.

A som i ANITRA. Namnet på statsministerns

fru. VD:n för Systembolaget heter likadant.
Okänd välgörare har lovat Täljerevyn ”en liten
present” om vi inte säger någonting...

B som i BERGET. Förkortning av Torekällber-

K
L

som i LAGOLAND. Eftersom Soedertaelje
inte håller för lansering på internet byter vår kära
stad namn inom kort.

M

som i MAREN. Vattensamling Täljeborna
inte vill ha någon bro över. Kommer från ordet
MARA som betyder mardröm.

get - en samling gamla hus, som inte bär sig ekosom i NYKVARN. Glesbygdsprovins som
nomiskt och därför bör flyttas in till Centrum,
där det redan är för trångt och ingenting heller lö- får 5 mil till närmsta akutsjukhus i framtiden?
nar sig.
som i ORDNING & REDA. Vad Lagoland
som i svenska CUPEN. Assyriska gick till fi- behöver är också LOGIK. För att rädda Irak var
USA tvungna att förstöra det. För att rädda Sönal! I rena glädjechocken glömde man bort att
dertäljes sjukvård måste vi lägga ner sjukhuset.
byta tränare till 2004.
Och så vidare…
som i DEMONSTRERA. Något som folk gör
som i PERSHAGEN. Stadsdel mest känd för
ute på stan, när dom upptäcker att dom röstade
att Olle ”1-2, 1-2, 1-2” Nordin bodde där när
fel i senaste valet.
han var förbundskapten för fotbollslandslaget.
som i EURO. En valuta vi inte kommer att se Nu nämns P. mest när man pratar om den plötsliga högkonjunkturen för däckmarknaden och den
röken av. Tacka Norrland för det.
ymniga förekomsten av blå backar…
som i FESTIVAL PARK. En samling nya hus
som i QL att ni kunde komma hit ikväll.
som ingen åkte och handlade i. Ligger ganska nära Södertälje Syd, som de flesta Täljebor inte heller känner till.

N

C

D

O
P

E
F

G

som i GUINESS rekordbok. Alla landstingsstyrelser hamnar i den, av den ena eller
andra anledningen. Se även bokstaven U.

H som i HUMMLER. Bortröstad både
från Nykvarns kommun och TV-serien
”Farmen”.

I

som i INFRASTRUKTUR. Ej att förväxla med INTE-STRUKTUR, som är nyckelordet i fullmäktiges beslutsagenda i denna
kommun.

J om i JA. Till vadå? Här i stan säger vi NEJ
till allt!

Q

R som i RINGHOLM. Sveri-

ges finansminister. Vill höja pensionsåldern till 79 år. Orkar vi
med den karln så länge till?

S som i SYSTEMBOLAGET.

Har alltid sålt drycker som är dyra. Numera vet vi också varför.

T

som i TRÄFFPUNKT TÄLJE. Pushar friskt för alla kulturevenemang, speciellt om dom
äger rum utanför kommungränsen.

U som i UNDERSKOTT i

budgeten. Kommer säkert att
undvikas i framtiden, när kommunen är obebodd.

V

som i VÄSTERGÅRD. Fin
och välskött gymnasieskola. Varför har inte den
blivit nedlagd?

W

som i WEDA. Här i närheten byggs det
ständigt nya vägar och trafikplatser, för att inte
ens vi som bor här i stan ska hitta in till den.

X

som i X-TRAPRIS. X-tra HÖGA priser alltså. Äntligen har avregleringen på energimarknaden slagit igenom fullt ut. Elektriciteten är dyrare
än någonsin!

Y som i YTTERJÄRNA. Ett ställe dit man Ytterst Gärna åker för att se på konsert. (Kul, va?
Vad får man allt ifrån?).

Z

som i ZZZZZZZZZ. Läte som
frambringas av sovande styrelseledamöter. Se också bokstaven Å.

Å

som i ÅÅÅÅÅ vilken fallskärm!!!
Är du direktör som suktar efter tungt
avgångsvederlag? Se till att välja in någon vars efternamn börjar med bokstaven Å i din styrelse!

Ä

som i ÄNDA. Den kroppsdel
som vi alla har oklädd, när alla direktörer rymt utomlands med våra pensionspengar.

Ö som i ÖSTERGÖTLAND, vars

framsynta landsting infört en ”svart
lista” med förbjudna sjukdomar. Något för Stockholms Landsting att ta efter?
Torbjörn Wrighed

PÅ ESTRAD OCH TROM

Biljetter:
Luna 08-550 867 40, fax 08-550 216 84
Turistbyrån 08-550 227 00
Kulturhuset i Ytterjärna 08-554 302 01
Estrad 08-550 618 80

MBON
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www.sodertalje.se/evenemang

Kärapublik! D

et har skett mycket, både ute i världen,
i vårt rike och i vår lilla stad under det
gångna året. Allt är inte bara grogg och
balett. En del, till och med, en smula oroande.
Men kanske är det så att man, genom humoristiska glasögon, kan titta på det som hänt: politiska klavertramp, verbala grodor eller allmänt
tokeri, och få lite distans.
Och förhoppningsvis kan vi, genom ett förlösande skratt, ge vårt bidrag till att ni går
härifrån och ser lite ljusare på tillvaron.
Vi i Täljerevyn försöker att kommentera händelserna på vårt sätt. Med en glimt i ögat och lite ironi och hoppas att det ska leda till en munter afton. Välkomna till Lagoland!
Anders Berggren, manusförfattare

För några revyer sedan …
… ringde Hasse mig. Följespotskötaren
hade fått förhinder så kunde jag tänka mig
att ställa upp? Då jag är höjdrädd i vissa situationer sa jag nej, och därför är jag här
nu…
Senare blev jag även rekvisitör och det
var då det började bli intressant: I år har
jag sett Bia och Lotta i fullt slagsmål under
en repetition i loge 1. Göran är en lysande
musiker, men här i revyn har han ett svinigt jobb. Owe sprider sina foton omkring
sig. Kan han inte ha dem i ett album? Hasse övar text, men det är som att hälla vatten på en gås.
Att vara rekvisitör är ett mycket kreativt
och utvecklande arbete. Jag bygger, handlar, målar, tejpar och rullar getter nerför
Torekällberget, allt för att sakerna ska finnas till alla nummer som sedan Lasse stryker. Men, det är klart, med ett grundmanus lika stort som kommunens budgetunderskott måste man göra vissa nedskärningar… Det är ett tufft jobb, men nå´n
måste göra det!
Nena Forsling,
rekvisitör och följespotskötare

Vi tackar våra sponsorer!

Fotografi, grafisk form och bildrepro: Göran G. Johansson, www.telgefoto.se. Omslagsbild: Jonas Holmberg/Ohlsson & Co. Tryck: Kringel-Offset, Södertälje 2004.

Vi vill å det varmaste tacka Fornbackaskolan, Torekällbergets
museum (vi bockar och tackor getemycket), Södertälje sjukhus,
Vice Versa Teaterförening och, framför allt, alla Södertäljes
politiker utan vilka vår revy hade varit alldeles omöjlig.

Täljerevyn AB
Badhusgatan 1A
151 72 SÖDERTÄLJE
info@taljerevyn.nu
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