täljerevyn
presenterar...

programmet

525 600 minuter

V

isste ni att ett år är 525 600 minuter? Så
länge sen är det vi sågs sist. Kul att se dig
här igen och extra roligt att se dig som
aldrig har besökt oss förut. Vi är alla ett år äldre
än vi var förra året vid den här tiden med allt
vad det innebär i fråga om ökad visdom vunnen
av de erfarenheter vi samlat på oss under året.
Eller hann vi inte lära oss något för att vi var för
stressade med att hämta, lämna skjutsa, jobba,
tvätta, diska… Var vi för upptagna, helt enkelt
med allt det där som faktiskt är livet?
Täljerevyn är en snäll revy. Vi får ofta höra
att vi inte är tillräckligt elaka. För oss är det en
komplimang, för vem vill vara elak? Är man
elak är uppsåtet ont. Vårt är garanterat gott. Vi
vill sprida glädje och få människor att se saker
från ett annat perspektiv, det komiska.

Har man humor, vilket ni uppenbarligen
har, annars hade ni förmodligen inte kommit
hit, så har man förmågan att se en sak från
fler än ett håll. Täljerevyns uppgift är att se på
Södertälje och människorna här. Således tittar
vi även på oss själva eftersom vi bor här i stan.
Vi vill inte skratta åt någon annan. Vi vill
skratta med er åt oss själva. För vare sig vi är
revyskådespelare, skiftarbetare eller kommunalpampar så är vi trots allt människor. Om vi
vågar se på oss själva från en ny vinkel och lär
oss att skratta åt våra egna mänskliga svagheter
så lovar jag att vi går stärkta hem ifrån denna
kväll.
Välkomna!

Lasse Karlsson, regissör

life inspiring ideas

Vi arbetar för hälsa och livskvalitet.

Medverkande
Artister
Hans Qviström
Owe Lidemalm
Sanna Martin
Lotta Köhlin
Johan Boding

Musiker
Tommy Nilsson
Anders Holtz
Björn Stålebring
Johan Boding

kapellmästare/bas
keyboards/kör
trummor/kör
gitarr

textFörfattare
Anders Berggren, Lasse Karlsson, Torbjörn
Wrighed, Lotta Köhlin, Sanna Martin,
Ola Danielsson och Owe Lidemalm
Ljud
Per Hallman
Rekvisitör
Nena Forsling

Regi
Lasse Karlsson

Bygge
Thomas Hermansson
affisch
Mats-Åke Olofsson,
Ohlsson & Co

Kostym
Lena Linnér

Produktion
Hans Qviström
Lasse Karlsson
ScenografI
Torbjörn Westerberg

kostymassistenter
Annelie Gullberg
Maarit Niskanen

Ljus
Pelle Centerholt

Scenmästare
Kenneth lindell

följespotskötare
Nena Forsling
Stina Engquist
Ida Wallin Johansson

Scenpersonal
Peter Hounslow
Robert Dellham

Program & fotografi
Göran G. Johansson, TelgeFoto

Sluta oroa dig!
Täljerevyn avslöjar allt redan nu; så blir 2006
Februari
Kommunens fest för sina anställda blir en
braksuccé. Vem hade kunnat tro att det var så
kul att ha korvgrillning vid Malmsjön?

Mars
Nya stadshuset beräknas bli 190 miljoner dyrare
än beräknat. En utredning tillsätts för att undersöka varför tidigare utredningar inte minskat
kostnaden.

April
SSK går till slutspel och förlorar finalen mot
Västra Frölunda med 4-3 i matcher. Sista
matchen slutar 9-8 och avgörs i 11:e förlängningsperioden. Efter matchen ger styrelsen trä-

Boka Täljerevyn...

narna och hela spelartruppen sparken eftersom
”man inte kämpat tillräckligt”.

April
Jallavallen invigs på riktigt. Assyriska vinner första matchen i Superettan med 3-0 och provanställningen av nye tränaren förlängs ytterligare
en vecka.

Maj
Av besparingsskäl tvingas kommunen sätta
upp banderoller, trots att de är feltryckta, som
uppmanar invånarna att hålla 300 km/tim i
stadskärnan. Efter en kaotisk första vecka minskar trafiken betydligt och Stockholms Stad är
inte sena att skrota sitt trängselavgiftsförsök
och anamma Södertäljes
modell.

på din fest!!! Du kan om du vill få en egen show som underhållning på din företagsfest eller liknande tillställning. Vi kan
erbjuda ett antal bra sketcher och sångnummer med humor
och glädje. Vi kan såklart rikta underhållningen så den passar dig eller ditt företag bra. Maila eller skiv om offert.

Juni
LO köper Länstidningen.
Hela ledarsidans personal
skickas på kurs till Bommersvik för att ompröva
sina åsikter från grunden.

Juni (lite senare)
Sverige förlorar den första
matchen i fotbolls-VM
mot Trinidad/Tobago och
Mats Hallin utser genast sig
själv till extracoach. ”Vi är
prestigelösa och välkomnar
Mats’ initiativ”, meddelar
förbundskaptenerna Lagerbäck och Andersson.

Juni (ännu något senare)
Täljerevyn AB, Ragnhildsbacken 46, 151 33 Södertälje.
info@taljerevyn.nu

Regeringen beslutar sig för
att snabba på den analoga
nedsläckningen av TV-nä-

tet, mitt under pågående fotbolls-VM. För att det ska
gå snabbt och effektivt ges uppdraget till Telge Nät.

Juli
Nya stadshuset beräknas bli 220 miljoner dyrare än
beräknat och en ny utredning tillsätts för att undersöka möjligheten att
a) köpa in baracker från Estland
b) hyra baracker från Estland
c) lägga det nya stadshuset i Estland

Augusti
Tennisspelaren ”Pim-Pim” Johansson och fotbollslaget Assyriska byter tränare med varandra.

September
Gåsen på Torekällberget utses till ny stadsdirektör.
Sparkas omedelbart efter en konflikt med hästen och
kon. Får en armbandsklocka som fallskärmspresent.

September (lite senare)
(S) förlorar kommunalvalet sedan man fått 0 (noll)
röster. Anders Lego vägrar svara på vilket parti han
själv röstade på.

Oktober
Nya kommunledningen meddelar att det nya stadshuset i Lettland blir 330 miljoner dyrare beräknat.

November
Assyriska går upp i Allsvenskan efter seger över Djurgården i en play-offmatch. Efter segern utses Djurgårdens tränare omedelbart till Tälje-ambassadör.

December
SSK leder Elitserien stort inför juluppehållet. Tränaren får ändå sparken eftersom resultaten inte varit
”tillräckligt övertygande ur ett långsiktigt perspektiv”.

Torbjörn Wrighed

Akt 1 Akt 2
525 600 minuter Visan om Torsten C
Text: Owe Lidemalm Text: Torbjörn Wrighed

Hjältar – I Sötälje Hästen avgår

Text: Owe Lidemalm Text: Lasse Karlsson

Sherlock Holmes Känn ingen sorg

Text: Lasse Karlsson Text: Owe Lidemalm & Lotta Köhlin

På Spåret Trängselskatt i julrushen

Text: Torbjörn Wrighed Text: Ola Danielsson

Aktiv i soffan Tälje Nät 2

Text: Owe Lidemalm Text: Torbjörn Wrighed

Byggnadslov Byggnadslov

Text: Lasse Karlsson Text: Lasse Karlsson

Tälje Nät 1 Varför finns det ingen is på rinken?

Text: Torbjörn Wrighed Text: Owe Lidemalm

Att snart fylla fyrtio Mats Hallin

Text: Lotta Köhlin Text: Lasse Karlsson

Jag har fattat Skit i´t

Text: Lotta Köhlin Text: Torbjörn Wrighed

Vapen på drift Skyltfabriken 2

Text: Torbjörn Wrighed Text: Owe Lidemalm, Lasse Karlsson & Torbjörn Wrighed

Alla chattar med varandra Poker på kommunen
Text: Owe Lidemalm Text: Torbjörn Wrighed

Matkultur Kass dag

Text: Anders Berggren Text: Owe Lidemalm

Skyltfabriken Räddningstjänsten

Text: Lasse Karlsson Text: Torbjörn Wrighed

Täljetubbies En ny häst

Text: Lasse Karlsson Text: Lasse Karlsson

I stan där jag vill bo Jag är ert val

Text: Sanna Martin Text:Owe Lidemalm

Det är min egen stad
Text: Anders Berggren

I Sötälje

Text: Owe Lidemalm

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

Inte bara revy!

Kolla in fler bilder på www .telgefoto.se
Västra Kanalgatan 23
08-550 308 33
telgefoto@telgefoto.se
Öppet vardagar 10.00-12.00, 13.30-17.00,
övriga tider efter överenskommelse. Endast tidsbetällning!

Gör det själv! Ä

svårt att göra revy? Inte alls!
Det är mycket enklare än
du tror! Du kan göra det
själv! Vi på Täljerevyn delar gärna
med oss av vårt gedigna kunnande.
Här kommer ett recept på vår egen
”femstegsmodell”:
1. Inhandla en stycke röd näsa
samt rolig hatt.
2. Skruda dig i dessa persedlar
och kliv in på scenen!
3. Gå gärna bredbent och lite
framåtlutad.
4. Knyt nävarna och låt tummarna peka uppåt.
5. Lägg dig till med valfri dialekt och säg:
”Det var ena gubbe och ena
gumma...”
Resten löser sig själv! Svårare än
så är det faktiskt inte! Garanterad
succé!
Anders Berggren

Livet är upp och ner!

R

ätt ofta ner, när man uppifrån ser!
Måste vara bättre att se ned än att se
upp, för det betyder ju att man redan har
varit uppe.
Vi är alla hjältar. Ös på och se upp, så att du
kan se ned!
Owe

Hej hej, jag heter Sanna
och jag är ny!

D

et är min allra första replik i
vår föreställning och den är,
fakiskt, helt sann.
Jag är en novis i revysammanhang
och även helt ny på södertäljemark.
Sedan elva år tillbaka har jag jobbat
med musikal och show, och först nu blir
det revy! Otroligt kul, jag har helt klart
fått mersmak! Arbetet med Täljerevyn
har varit väldigt lustfyllt, jag har skrattat
mig genom repetitionerna. Sedan är det
ju himla kul att få visa sådan artistisk
bredd.....Det är ju inte i varje föreställning man får vara både höna, häst,
brandman, Teletubbie, kommuntant
och hockeyspelare! Tack Södertälje!
Sanna Martin

Över

300företag
hälsar dig välkommen till

Södertälje Centrum
186 butiker (65 modebutiker),
44 restauranger och caféer,
18 frisörer,
7 mäklare, 5 banker,
5 resebyråer och
2 livsmedelsbutiker.
Naturligtvis finns många fler branscher representerade i stadskärnan.

Världsledande.
Tillsammans med Täljerevyn

Med energi, kunskap och passion är Södertäljes invånare
med och tar fram världens bästa lastbil. Och med den ger
Scania Södertälje liv. Täljerevyn erbjuder södertäljeborna
en meningsfull fritid, kultur, glädje och underhållning.
Tillsammans bildar vi ett starkt team för Södertälje.
Scania har branschens starkaste varumärke. Vi är en
av de mest lönsamma tillverkarna av tunga fordon och vi
finns på mer än 100 marknader världen över. I takt med
att samhällets behov av gods- och persontransporter ökar
ställs allt högre krav på säkrare, renare och mer effektiva
fordon. Vi antar utmaningen. Scania ligger i frontlinjen
för utveckling av ny teknik för minskad miljöpåverkan och
ökad trafiksäkerhet.
Vi vill vara bäst. Vi tror på framtiden.
Läs mer på www.scania.com

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En
växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder
kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda.
Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte
av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter
skatt till 4,1 miljarder kronor.

Sö´tälje Kommun
Anders Lego & Co

Sö´tälje Kommun
söker		
STAD-DIREKTÖR 100%
ANSÖKNINGSFORMULÄR

Intresseanmälan
Härmed ansöker jag om tjänsten som Stad-Direktör.
V.v. notera: Södertälje Kommun tillämpar - på grund av besparingsskäl - en
något okonventionell policy i sina anställningsrutiner. Detta innebär i klartext
att ALLA som söker tjänsten kan räkna med att få anställning (med tillhörande
fallskärm). Däremot får man räkna med att tjänsten kan upphöra med omedelbar verkan om så kallade ”attitydproblem” uppstår vid möte med övriga
kommunchefer.
Förenklad ansökan - kryssa i lämpliga alternativ
Löneanspråk:
			
			

1 90.000 kr/mån
X 90.000 Euro/mån
2 5.000 kr/året och fri sprit

Om jag har ett möte med andra chefer i kommunen och någon yttrar en
egen åsikt, så gör jag följande:
Ber personen avlägsna sig ur mötesrummet
Avlägsnar jag mig själv ur mötesrummet, för hämtande av tillhygge
Ber jag personen möta mig på en mörk plats framåt småtimmarna
När jag beskriver mig själv så…
pratar jag om mig själv i tredje person
använder jag ordet VI som gamla kungar förr i tiden
sluddrar jag gärna för att folk ska associera till Marlon Brando i Gudfadern
”Management by love” innebär för mig…
ledarskap präglad av kärlek och värme som sätter människan i centrum
kärlek och värme på det sätt som det beskrivs på Canal + efter midnatt
vad jag fått lära mig när jag följt TV-serien ”Sopranos”
Om jag får arbetet kommer jag att…
Flytta till Hovsjö för att få bästa koll på läget
Bo kvar på Lidingö för att kunna behålla min kritiska distans
Vilken dum fråga! För en tjänstgöringsperiod på 2-3 dagar och en fallskärm
på 3,4 miljoner kan jag tänka mig att bo var ******* som helst!

Tio år med Täljerevyn
Täljerevyn har funnits i Södertälje under en
mycket lång tid. Revytraditionerna sträcker
sig över hundra år tillbaka i tiden. Hur har då de
närmsta revyerna varit? Om vi blickar tillbaka
endast tio år och ser vad som varit på ”tapeten”
sedan dess.

1996 Eld i Berget
eller tänkt varé här
Vi snackade om Mias gatukök. Deras
pagodliknande tak. Vi fick följa detektiv Marlövs
arbete med att hitta Bergetseparatisterna. Skulle
det bli ett museum eller en nöjespark på Berget?

1997 Mål i mun,
en revy med allting på
Byggandet av MC Donalds var en het
potatis. Vi sjöng en donationsvisa då man skulle
lämna in donationskort. Vi fick även en minifars
i fom av ”Täljingehus” där politikerna i staden
skulle få reda på konsulternas åtgärdspaket för
en bättre ekonomi. Svaret blev inte oväntat att
spara in på konsulterna. Lika aktuellt då som nu.

1998 Goda grannar
eller Nykvarn the lost world
Södertälje skulle bli mindre och många
blev skämten om denna delning. Detta var året
när landshövdingar klippte kvitton för att tjäna
några hundralappar. Vi klonade inte bara får utan
även kommunalrådet Conny Andersson blev
klonad. Han blev dock till hälften får. Hela andra
akten fick vi bekanta oss med grannarna i ett hus.

1999 Kringel mingel,
hellre ö-känd än okänd
En revy fylld av kändisar, eller
wannabies. Docusåporna har
just börjat sitt tåg i televisionen.
Det var fest i Södertälje med
företag som fyllde år. Viagra kunde man köpa på
nätet.

2000 alla.tiders
en revy i första minuten
Assyriska gick upp i superettan
och alla var glada.
Telia höll på att bli halvnorskt. Vi gav er den ultimata riverdanceuppvisningen.

2001 Ta plats
Pendeltågselendet stod i centrum. Södertälje hade även kostat
på med en lyxig reklamskrift som
skulle locka folk till att bosätta
sig i Tokstan. Greenpeace gjorde
även ett besök i staden och vi uppmärksammade
det med ”Åke” som dom glömt kvar hängandes
under bron.

2002 Fest-i-valtider
Det byggdes nya köpcenta söder om
stan, Festival Park. EMU-omröstnigen
fick sig ett nummer. Länstidningen
fyllde 140 år vilket vi uppmärkasammade.

2003 Klaff kampen
NCC:s brobygge. Kampen mellan
Södertälje och vägverket som
tog lång tid på sig att laga klaffbron som fastnat i upprätt läge.
Postens nedrustning. Året då Svensk Kass-service
fick ett ansikte.

Å

terkommande inslag under alla år har
varit bland annat SSK eller ”Sport”
som Owe envist säger, man vet inte

och k
uta
ättköpt revy
en l

ör

m

varför.
Det brukar alltid finnas med minst ett
skämt om Broarna. Vi älskar att hata dom.
Hålen i både kommunens kassa samt gatans
asfalt är ofta återkommande ämnen.
Konsulternas inflytande på politiska
beslut.
Täljerevyn tycker även om att gestalta det
allmänmänskliga. Lustigheter mellan människor, märkliga situationer som vi alla upp2004 Lagoland
lever en dag.
Vi fick träffa politiker som leker
Det viktiga är att det finns något humolego med Tälje. Bygga här, bygga där. ristiskt i en händelse. På scenen står i alla fall
en ensemble som älskar Södertälje. Vi drivs av
Nedläggning av sjukhuset.
Det gjordes stora omorganisationer i kommunen. lust att vända upp och ner på stan för att se
sakernas art från en annan sida. Vi hoppas att
Djuren på Torekällberget gör entré.
dom nästkommande tio åren inte bara kommer att innehålla skämt om ”Sport” utan att
vi skall kunna ge dig som publik inspiration
att se din vardag med mer humor.
Hans Qviström

2005 Muta och kör,
en lättköpt revy

Denna revy gick i mutornas tecken. Allt kan köpas för tjänster eller
kontanter. Det rådde även flyttkarusellshysteri i stan. Ingen visste
till slut vart man skulle gå. Vänsterpartiet blev
kommunistiskt igen och Ernst Kirch...Kirtch...äh,
han byggde om mest av alla. Vi fick även svaret på
varför pendeltåget står så länge i Södertälje hamn.

På Estrad & Trombon i februari
▲

Gamla Södertäljebilder

Ons 1 feb 18.00 estrad

Göran Gelotte och Peter Taberman
berättar om ett svunnet Södertälje. Kvällen
avslutas med filmen Södertälje nästa.

▲

Pettson och Findus Kackel i Grönsakslandet

ons 8 feb 18.00 Estrad

▼ Lunchteatern Melodiflätan
sön 12 feb 13.00-15.00 trombon

Med Anders "Melodikrysset" Eldeman och Kanalbandet

Förklädd gud Södertäljesymfonikerna

▲

sön 12 feb 16.00 Estrad

Agnes Vinnare av Idol 2005

ons 15 feb 19.00 Estrad

▲

The Good Body

sön 19 feb 18.00 Estrad

En underhållande Broadwaypjäs
om dagens skönhetsdebatt

▲

Mikael Wiehe

Tors 23 feb 19.00 estrad

Elitklassen

▲

sön 26 feb 18.00 Estrad

En pjäs från Helsingborgs stadsteater med Michalis
Koutsogiannakis i huvudrollen och i regi av Göran Stangertz

Biljetter: Luna biljettcentrum 08-550 868 70, Turistbyrån 08-550 227 00
Mer information på www.sodertalje.se/evenemang

Egentligen är det lätt
Det handlar om att våga hitta nya vägar att göra saker
bättre. Det gör Telge. Ta en nypa konkurrens, blanda
med mycket effektivitet och nytänkande. Samlas och
samarbeta kring det som är gemensamt och framför allt
gör det enkelt för kunden. Det är grunden för Telge.

Telgekoncernen består av moderbolaget
Telge och nio självständiga affärsdrivande
dotterbolag: Telge Fastigheter, Södertälje Hamn, Telge Energi, Telge Nät,
Telgebostäder, Telge Kraft, Telge
Rent, Telge Återvinning och Tom
Tits Experiment. Besök gärna
vår hemsida för mer information.
www.telge.se

Fotografi, grafisk form och bildrepro: Göran G. Johansson, www.telgefoto.se. Omslagsbild: Mats-Åke Olofsson/Ohlsson & Co. Tryck: Kringel-Offset, Södertälje 2006

Vi tackar
Tack till Magnus och Sofia Holmqvist för all hjälp med rekvisitan.
Södertörns brandförsvar, Musikaffärn, alla nära och kära.

Täljerevyn AB
Ragnhildsbacken 46
151 72 SÖDERTÄLJE
info@taljerevyn.nu

A r r a n g ö r e r ä r K u lt u r & F r i t i d - S ö d e rtä l j e komm u n O C H Tä l j e r e v y n

www.täljerevyn.nu

