täljerevyn
presenterar ...

En stad. Ett bolag. En ledare.

ett program

VD har ordet

Å

r 2006 har varit framgångsrikt för
Telge Revy AB. Att Täljerevyn nu
tagit plats under koncernens paraply
har inneburit en rad fördelar. Vi har precis
börjat skörda frukterna av de synergieffekter
som uppstod i och med uppköpet i form av
en slimmad organisation och effektiviserade processer. Den redundans som tidigare
fanns i systemet har eliminerats då företagets
olika delar nu är mer samkörda och lättare att överblicka. Systemet för kostnadsoch intäktsanalyser har synkroniserats med
moderbolagets system vilket har givit större
lönsamhet och säkrare investeringar.

Ordbajseriet har ökat och fler människor
känner sig viktigare utan att egentligen ha
åstadkommit något reellt. Vidare har insynen i bolaget begränsats och demokratin
minskat. De obekväma människorna har
sparkats snett uppåt eller eliminerats från
bolaget. Hastigheten har ökat, vilket har
minskat utrymmet för eftertanke och eftersom ägarna är förlamade av inre stridigheter
så tror jag att vi kan komma ganska långt
innan någon protesterar. Därför tror jag att
Telgekoncernen och Telge Revy AB går en
lysande avgrund till mötes.
Klant Hasslert, VD

tackar

Ett bolag. Två revykvällar. Många skratt.
Telge tackar Täljerevyn för årets revy genom att boka två extraföreställningar för sina medarbetare.

Revy AB
Artister
Hans Qviström
Owe Lidemalm
Sanna Martin
Lotta Arvidsson
Johan Boding

Musiker
Tommy Nilsson
Anders Holtz
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Johan Boding
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trummor/kör
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Hans Qviström
Lasse Karlsson

textFörfattare
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Kenneth lindell
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Nena Forsling

Scenpersonal
Peter Hounslow
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Nena Forsling

Bygge
Thomas Hermansson
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Mats-Åke Olofsson,
Ohlsson & Co

Program & fotografi
Göran G. Johansson, TelgeFoto

Byggprojekt i
Just nu byggs det en hel del i Södertälje kommun och
vi anser oss härmed skyldiga medborgarna en smärre
redovisning. Mycket pågår just nu och nya spännande projekt är på gång.

STADSHUSET
Går som planerat, på löpande räkning. Flera
inkassoföretag har redan hört av sig för att förvissa sig om rätten att driva in kommunens framtida skulder. Gropen bredvid stadshuset har varit
platsen för höstens möten i kommunfullmäktige.
Platsen har visat sig mindre lämplig eftersom det
milda vädret och myckna regnandet ökat risken
för jordskred.

Överblivet möblemang, därav de två
tomma stolar som Sverigedemokraterna skulle suttit på, har kunnat säljas för att stärka
kaffekassan.

KRINGLAN
Här pågår ett flytt- och byggprojekt som följer
den så kallade Ett-Stegs-Modellen. Butikerna i
Kringlan gör samma sak som väljarna gjorde i
kommun- och riksdagsvalet: tar ett steg åt höger.

Samtliga butiker får större ytor, på ett
oförändrat totalt antal kvadratmeter. Därför
har en konsult (3.500 kr i timmen) kommit
fram till att minst en butik måste kickas
ut. Vilken butik det blir avgörs genom Hela
Havet Stormar-principen.

TELGEHUSET
Inga nybyggnationer på gång. Huset kommer förmodligen att K-märkas, eftersom en av landets få
kvarvarande Konsum-butiker ligger i just denna
fastighet.

LUNA
Nya biblioteket är en succé. Det nya golvet är så
halt att SSK funderar på att förlägga vissa träningar där, för att inte störa konferens- och underhållningsverksamheten i Axa Sport Center. Om inte
Djurgårdens ishockeylag, som har problem att få
tider i Globen, hinner före. Bibliotekets problem
med att locka ungdomar och helt enkelt få mera

stad
draaaaag i verksamheten har lösts genom att den
nya öppna arkitekturen (inklusive rulltrappan)
medger fullt inblås med kalla höststormar från
gatuplanet.

Det nya Systembolaget och väktarna som
stryker omkring i dess närhet är en 100 %-ig
succé. Hittills har inga väktare behövt tas
om hand.

MÄLARHAMNEN
De flesta förståsigpåare hävdar att kajkanten inte
behöver förstärkas, men när man står här och studerar problemet, så är man beredd att… hoppsan,
nu åker vi visst i plurret…

MAREN-OMRÅDET
Inga nya restauranger har bytt ägare eller fått
sina sprittillstånd indragna sedan detta inträffade
senast, med reservation för att denna text går i
tryck flera timmar före premiären.

Den nya TV-skärmen, på vilken fotbollsVM kunde beskådas, var en stor succé, tills
påven kom och snodde den.
Mias gatukök tros bli den enda byggnad som kommer att klara växthuseffekten
och den framtida vattennivåhöjningen. Den
kommande klimatförändringen gör också att
den planerade utfyllnaden och asfalteringen
av Maren-viken inte blir av.
Oktoberteatern, som länge haft sitt på det
torra, kommer i framtiden inse att flytet inte
kommer att kunna hålla i sig.

GÅGATAN
Även här öppnar växthuseffekten möjligheter.
Gågatans butiker kan få in extrainkomster genom
att sälja kajplatser.

KANALCAFÉET
Har under åren genomgått en smärre renovering.
Räknar med att i framtiden kunna sälja nödproviant och logi, när broöppningar drar ut på tiden.
Hans-Owe Qvidemalm,
stadsarkitekt och professor i lungsiktig samhällsplanering

Akt 1 Akt 2
Telge Tubbies AB

Text: Lasse Karlsson

Telge Inferno

Text: Owe Lidemalm

Lego förklarar organisationen

Text: Lasse Karlsson

Välkommen till Täljerevyn

Text: Lasse Karlsson

En dag på bolaget
Text: Torbjörn Wrighed

Vem är han – Kjell Hasslert?

Text: Torbjörn Wrighed

Receptionisterna
Text: Lasse Karlssond

Leif & Mamma

Text: Lasse Karlsson

MAN i byrån

Text:Anders Berggren

Bröllopet

Text: Torbjörn Wrighed

Bollgympa

Text: Hans Qviström

Jag duger så bra
Text: Owe Lidemalm

Platt-TV

Text: Torbjörn Wrighed

Vem tar över på Berget
Text: Lasse Karlsson

Frammen och baken
Text: Owe Lidemalm

Yxrånarna

Text: Torbjörn Wrighed

Kulturskymning
Text: Owe Lidemalm

Proggmedley

Text: Owe Lidemalm

Goda grannar deppar ihop
Text: Lasse Karlsson

Vi måste upp

Text: Owe Lidemalm

Marenplan

Text: Torbjörn Wrighed

Mobilförbud

Text: Torbjörn Wrighed

Det är så tyst?

Text: Owe Lidemalm & Lotta Arvidsson

Fruar söker bonde
Text: Lasse Karlsson

Att fånga en bonde
Text: Anders Berggren

Glödande kol

Text: Lasse Karlsson

Rösta bort

Sydpoolen

Kung Hasslert

Fuglesang

Text:Anders Berggren
Text: Lasse Karlsson

Text: Torbjörn Wrighed
Text: Owe Lidemalm

Världens bästa Kjelle

Bernt Fågelsång

Kommunfullmäktige

Följ oss bortom vägen

Text: Ensemblen

Text: Torbjörn Wrighed

Tälyeah gospel

Text: Owe Lidemalm

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

Text: Lasse Karlssonn
Text: Owe Lidemalm

Framgången
sitter i
förarsätet.
När det går bra för Scanias kunder går det
bra för Scania. Detta enkla samband visas år
efter år. Scania återinvesterar fyra procent
av omsättningen i forskning och utveckling
för att till exempel förbättra förarnas miljö,
ergonomi och säkerhet. Resultatet är bland
annat säkrare fordon, som hjälper föraren
att fatta rätt beslut i svåra situationer.
En förare som trivs och känner sig säker
är mer produktiv. I samspel med ett effektivt
fordon och ett pålitligt servicenätverk
åstadkoms mer på kortare tid till en lägre
kostnad. För flera hundratusen kunder i
mer än hundra länder kommer det knappast
som någon överraskning. Inte heller för
dem som sitter i förarsätet.
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 Latinamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2005 uppgick
faktureringen till 63,3 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,7 miljarder kronor.

När ridån gått ner och
applåderna lagt sig, är
Du hjärtligt välkommen
till oss i Telgehuset!

Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16
Coop Konsum mån-fre 8-20, lör-sön 9-18
Nancy’s mån-fre 9-19, lör 9-16, sön 11-16
Storgatan 3-5, P-hus – Infart från Rådhusgatan

A

tt tävla har väl alltid varit en stark
drift hos människan. Springa fort,hoppa
högt, simma djupt, flyga
långt ... men man kan
även tävla i att vara roligast, och det är inget att
skratta åt.
Ett arrangemang som
varje år går av stapeln
någonstans i Sverige är
Revy-SM. Där möts
cirka fyrahundra revyartister för att i några dagar
utbyta kontakter, vidareutveckla sig och sina färdigheter och bese den för
året hopsatta Revyernas
Foto: Niclas Möller. Resten Hans Qviström och diverse löst folk.
Revy. ”Revreven” som
den även kallas, är en föreställning som inne- nya stadshuset, berättat med så oskuldsfulla
håller det gångna årets bästa revynummer, figurer som Täljetubbiesarna var populära.
enligt ett sinnrikt jurysystem. Dessa num- Folk älskade de färgglada luddhjärnona. Vi
mer tävlar sedan i olika klasser. Omkring kammade hem bästa lokala nummer 2006
tvåhundra revyer skickar in sina bidrag, men och motiveringen löd: ”När verkligheten
bara cirka tio blir nominerade till Revreven. överträffar dikt då framkommer allt av vikt.
Det är således en ära redan att bli nomine- Med varma kramgoa labbar tar ni vara på
rad.
politiska tabbar”. Vi hade på några dagar
Täljerevyn blev nominerad i hela två klas- träffat underbara kolleger från hela Sverige,
ser. Bästa sång med ”Alla chattar” och bästa satt Södertäljes nya stadshus på kartan innan
lokala nummer med ”Täljetubbies”. Vi hade det ens börjat byggts samt fått blodad tand
förhoppningar på att vinna i sångklassen, att får representera Täljetokar vid nästa Revy
då vi ju gillar att sjunga, men kände ganska SM.
tidigt att vår historia om turerna kring det
Hans Qviström

Svenska
mästare i revy!

Medans ena hälften av ensemblen svettades på golfbanan så
svettades de övriga på stranden i Huddik. Våra golfkillar fick
ganska höga placeringar i "Revygolfen".

Tidigare priser:
1992 i Södertälje
1996 i Falun
1998 i Västerhaninge
2006 i Hudiksvall

Bästa sketch
Bästa lokala nummer
Bästa radiomässiga
Bästa lokala nummer

Vid varje RevySM så ingår det att gå i
"tåget". Där mötte vi även
Nykvarnsrevyn, Kulturinge scengångare.
Bosse Brännberg fd. Täljerevyräv med
sällskap, var våra största fan och påhejare.

”Gevalias vittnen”
”Kommunikationer”
”Spice Girls”
”Täljetubbies”

Hela den vinnande
ensemblen efter segern
men före festen.

1984

2004

Man har ju hållit på ett tag;
25 år i branschen,
10 år med Täljerevyn!

www .telgefoto.se
Västra Kanalgatan 23
08-550 308 33

Å vi har slutat bråka!

N

umera , efter sexton
år, så finner man
sig i det mesta.
Det fanns en tid när man
kunde snacka sig grön om
vilken slut låt det skulle
vara eller hur man skulle
vara klädd när man var paprika.
Men med en ensemble
som tillsammans har sexton barn på nio personer så
försöker man av ren överlevnadsinstinkt, leva livet så
enkelt som möjligt.
Det hela handlar ju som
alltid om att jämföra. Är det
värt att öppna mun?

Är det värt att hamna i
en trasslig diskussion om
hur svårt det är att sjunga i
pumps eller hur tjock man
ser ut i brynja? Vi flyter
med! Med i den strida bäck
av överraskningar som en
revyproduktion är. Som livet
självt!
Det enda som vi inte
alltid är sams om är var vi
skall äta! Ett ganska viktigt
i-landsproblem som ingen
får ta ifrån oss nu när vi är
så vansinnigt ense om allt
det andra.
Den ständigt medgörlige Owe L.

Lena Linnér, Maarit Niskanen och Annelie Gullberg i syateljén vid Saltsjötorget.

I

kostym är man fin … eller i kostym är
man någon. En scenkostym eller ett attribut, en enkel detalj, förändrar och förstärker det som skådespelarna, revyartisterna
vill skämta om där uppe på scenen.
Så var ifrån får man ideérna? Ja, de kommer när vi hör, ser och bollar med idéer runt
texterna. Sen blir det val av färg och form i
olika slags material och mönster. Forma för
att sy och leta bland secondhand och i egna
garderoben och i kostymförrådet.
Årets utmaning var ett hästarsel, varje år
har det varit något som är lite klurigare och
större än det andra kläderna.
Ett år var det grönsaker i kollosalformat
– min favorit var Rödbetan – men ni kanske
mest minns Hasses kryddstarka Paprika och
Kålen man river med Eva.

Sen kom djuren på berget och då var det
Kossan som kom till med rosig päls och spenarna på huvudet (det var lättast för Owe att
hålla rätt på dem där, annars gick han bara
och drog i dem) Hönan var stjärna med tryck
och djuren lever kvar.
Lagoland är sydd i filttyg för att se så leksaksaktigt ut som möjligt.
Förra året var det de söta Täljetubbiesarna
som kom till och då var det formen och färgen som var viktigast, för poängen låg i att
förstora från leksaksformat Ibland är det kul
att överdriva och ibland ligger poängen i att
efterlikna men alltid för att försöka väcka rätt
associationer. Täljetubbiesarna vann RevySM, och då blir man stolt!
När jag berättar för folk att jag gör kläderna till Täljerevyn, finns det de som frågar om

”Vi ska sy och vi ska klippa,
vi ska göra, ska vi tippa
För den stora galakvällen
Så ska vi sy modellen,
vi syr och släpper i den
och ett skärp av siden,
och Askungen på bal
bland gästerna i hundratal
den vackra flickan blir i slottets stora sal. ... ”

jag sett föreställningen!!?? … Så nu tänkte jag
förklara hur det här hästarslet kom till …
Det läskigaste är att man aldrig tror att
vi ska hinna bli klara i tid, att arbeta med
det här gänget är som att åka forsränning,
plötsligt är det lugnt och premiären är över.
Under resans gång är det bara att parera så
gott man kan. Det gör det hela lätt absurt
och det är tur att de är så vansinnigt sköna
alla som jobbar med revyn.
Vi sliter rätt hårt, vi ”tre små sömnadsmöss
uppe på loftet” (men ni kan kalla oss the Rat
Pack, det känns tuffare) När kollationeringen har varit i december och allt har gått
igång så tar det lite tid innan allt börjar. Med
några idéer om grunden, och några karaktärer som vi vet ska komma, så drar det igång
med grundklädseln. Sen blir det kinkigare,

Lotta Arvidsson lever ut
sina prinsessdrömmar ...

för det som sen ska bli till är utifrån det som
vuxit fram under repetitionerna, med de texter gänget har och de som tas fram. Vi kastar
oss in i arbetet med den tid vi har att avsätta
till Revyn. Tiden är begränsad och intensiv,
jag går omkring med tandborsten i väskan
för att jag är så trött på mornarna att det är
enklare att borsta tänderna lite senare.
Om man ska beskriva scengänget lite så
här från kostymkanten, så är det väl så att
Lasse han tänker mycket och Hasse han sätter på sig vad som helst av det han får, men
har en hel del förslag först. Ove vill helst klä
ut sig till tjej. Lotta vill inte att det ska vara
för långt så att hon ser kort ut, men annars
tycker hon att det mesta är okej bara det
inte är för obekvämt och där är Hasse helt
tvärt om, det får gärna var ett par nummer

för smått. Johan har den proffsigaste inställningen men det får gärna vara något extra.
Sanna vill ha mycket extra och gärna lite
drag, det får inte vara mesigt.
Vi möss trivs och dricker massor av kaffe
och har jävligt bråttom hela tiden men det
som blir klar det är klart och det andra vet
ni inget om, så det spar vi till en annan gång.
Men det mesta är klart bara för att vi vill bli
klara, och vi vill förverkliga en ide. Inte för
att skryta men vi är alla tungt sömnadsutbildade och förverkligar det mesta som är
tänkt, men det är klart att det finns gränser.
Vi har gjort vårt bästa och nu kan ni se hur
det blev och äntligen ska vi få vila lite igen
och umgås med familj och sova ibland och
så, kanske ända till nästa års revy.
Lena Linnér, Head of the Rat Pack
Några exempel
på kostymer
genom åren

Ett axplock ur vårens Estrad på turné-program
▲

Le Vent du Nord

Ons 14 feb 19.00 Sagateatern

▲

Kanadensisk folkmusik

Meg Westergren Mitt
Teaterliv Tors 22 feb

14.00 S:ta Ragnhildsgården

Trio Joubran

▲

Tis 20 mar 19.00 Sagateatern

Palestinsk folkmusik

▲

Marie Nilsson Lind
Välkommen till mitt liv 2

Lör 3 mar 18.00 Oktoberteatern

Spinning Wheel med Göran Wiklund ▼
ons 28 mar & tor 29 mar 19.00 Sagateatern

▲

Oscar och den rosa tanten Anita Wall

ons 4 apr 19.00 oktoberteatern

▲

Dr Glas Krister Henriksson

sön 15 apr 19.00 Kulturhuset i Ytterjärna

Ulla Skoog m. mus

▲

lör 28 apr 19.00 Kulturhuset i Ytterjärna

Biljetter:
Luna biljettcentrum 08-550 867 40,
Turistbyrån 08-550 227 00
Mer information på
www.sodertalje.se/evenemang

Vi arbetar för livet.

Fotografi, grafisk form och bildrepro: Göran G. Johansson, www.telgefoto.se. Omslagsbild: Mats-Åke Olofsson/Ohlsson & Co. Tryck: Kringel-Offset, Södertälje 2007

Vi tackar
Stora tack till Scania, MAN, Magnus och Fia Holmqvist, Mikaela Hurme,
Kjell Brolin, Erik och Bengt Landin samt Södertälje Teateramatörer!
Ett särskilt tack till Träffpunkt Tälje som gjorde resan till Huddiksvall möjlig.

Täljerevyn AB
Ragnhildsbacken 46
151 33 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

