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Skönt att vara
tillbaka i vårt hus!

V

ad fint det blev, vad högt det blev och
vad dyrt det blev. Man får inte mer
för en halv miljard helt enkelt. Den
som är satt i skuld är inte fri, men den som
sitter i en luftballong är fri att flyga vart han
vill … såvida inte ballongen sitter fast med
ett rep i marken vill säga.
Det är alltid lika frustrerande roligt att
klämma ur sig en revy. I år har det varit
extra roligt. Värme, kärlek och respekt har
legat som en lindrande filt över oss när vi
slitits mellan hopp och förtvivlan – mellan
hybris och prestationsångest. Till och med
luncherna har varit inspirerande …
I och med att stadsscenen och stadshuset
numera är på samma plats så lunchar makthavarna (de folkvalda), vi (gycklarna) och de
som verkligen bestämmer (tjänstemännen) i

samma restaurang. Och vet ni? Jo, makthavarna är också människor. De satt där och åt
vanlig mat precis som vi. Till och med Kjell
Hasslert äter mat. Bruna bönor och fläsk
ibland … strömming var det en dag. Det var
gott … med mos.
Sätt dig tillrätta. Öppna ditt sinne för
humor, lyft blicken och se din granne som
sitter bredvid dig i bänkraden. Kanske har
ni något att lära av varandra. Kanske kan ni
tillsammans med oss berika våra inre kontorslandskap.
Nu är det pay back time. Ikväll ska vi alla
få valuta för pengarna. Vi ska höras ända upp
till åttonde våningen. Välkomna!
Lasse Karlsson, regissör
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Att höras men inte synas

V

em skramlar mest, har
högst volym, lägsta
bastonerna, gällaste
diskanten och ändå inte syns
eller till med inte ens uppmärksammas?
Det är trummisens vardag
och bara att acceptera, men
jag är inte bitter. Man är som
en domare i idrottssammanhang, den ända gången vi
märks är när vi gör fel. Det
ska bara vara i rätt tempo,

svänga skönt och vara en
trygghet för alla i ensemblen
att luta sig emot. Nä nu ska
jag inte gnälla längre! Det är
en ynnest att få jobba med
detta gäng och jag tar gärna
på mig rollen att höras men
inte synas. Ännu en gång ska
jag försöka bidra till en fantastisk underhållning som en
del av helheten.
Björn Stålebring
Trummis

Kapellmästaren har ordet

A

-B-C-D-E-F-G... Musikens egna alfabet sträcker sig inte särskilt långt, från
A till G. Enkelt att lära men tar ett
helt liv att bemästra!
Varje ton har sin bokstav/namn.
Sammanlagt 12 st. En poet, däremot, har
hela alfabetet på 28 bokstäver till sitt förfogande. I gengäld är antalet ord, om än
många, ändå begränsat för en poet medan
antalet bokstavskombinationer är oändliga
inom musiken. En poet som använder ordet
”gabcdbgabg” i sin lyrik upplevs nog som
både svår och inåtvänd. Ordet fyller ingen
funktion. Men i musikens underbara värld
får det en mening! Denna bokstavskombination är upptakten till ”Om än det regnar
småspik ...” paradnumret som Bosse och
Janne alltid avslutade Täljerevyn med på den
gamla goda tiden.
Dessa märkliga bokstavskombinationer
kan ge upphov till dom mest fantastiska
melodier. Musikaliska örhängen som ”ceecceeccefedddbb” och ”efgfefgcedccbcde” lämnar ingen oberörd!

När vi repeterar sång och
musik använder vi oss av
precis detta.
Man
kan
antingen välja
att alla i ensemblen samtidigt
sjunger en och
samma kombination av toner eller så har alla varsin melodi.
Olika kombinationer samtidigt ger upphov
till vad vi kallar stämsång och kan i bästa fall
resultera i vad vi i branschen kallar för ”ståpäls”. Ett tillstånd då håret på armarna reser
sig och man känner sig lätt euforisk. Detta
har drabbat mig ganska ofta denna period!
Övning ger träning, som jag brukar säga.
Jag hoppas att slutresultatet får håret
på era armar att resa sig ikväll!
Tack för ordet!
Anders ”Zibbe” Holtz

Kul att va tillbaks i vårt hus
Text: Owe Lidemalm

Storstadspoesi
Text: Torbjörn Wrighed

Allt under ett tak
Text: Lasse Karlsson

Gatuplanerare
Text: Lasse Karlsson

Vårt hus
Text: Owe Lidemalm

Groparnas stad
Text: Owe Lidemalm

Telefonblottaren
Text: Torbjörn Wrighed

Stöd i nöd
Text: Lotta Köhlin

På oppositionens kontor
Text: Lasse Karlsson

Det är jag som styr
Text: Lotta Köhlin

Våra tabloider
Text: Anders Berggren

Sjukhusmat
Text: Lasse Karlsson

Lattepappor
Text: Bente Danielsson

Torget Sport Center
Text: Torbjörn Wrighed

FRA-tanten
Text: Torbjörn Wrighed

Sanna Klantskallur
Text: Owe Lidemalm

Akt 1

FRA fera
Text: Owe Lidemalm

Varför blev det inte som ni sa
Text: Owe Lidemalm

Djuren i Washington
Text: Owe Lidemalm

Lokala nyheter
Text: Lasse Karlsson

Finansgrabbarna
Text: Torbjörn Wrighed

Kris?
Text: Owe Lidemalm

Sedan det föll
Text: Owe Lidemalm
Kommunlyxfällan
Text: Torbjörn Wrighed
Ingenjör Fresks luftfärd
Text: Lasse Karlsson
Toms ballong
Text: Owe Lidemalm

Akt 2

LT i Järna
Text: Lasse Karlsson
Alla är grå
Text: Anders Berggren
Utgrävningar i Nykvarn
Text: Lasse Karlsson
Livet rasar på
Text: Owe Lidemalm
Goda tider
Text: Owe Lidemalm

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

Året som gick

K

ära publik! Mycket har hänt under
2008. Flera av nedanstående händelser
har kanske inte lyckats leta sig in i våra
sketcher och sånger. Som stöd för minnet – här
kommer en kort sammanfattning av det fantastiska året 2008.
JANUARI - Alla bussar i Södertälje stod
stilla en timme i protest. Faktum är att bussar
väldigt ofta står stilla, utom när de ser att ett
något försenat pendeltåg med tänkbara bussresenärer rullar in på Södertälje Centrum. Då
blir det fart på dom!
FEBRUARI - Gävle har som bekant en årlig
tradition: att elda upp julbocken på torget.
Södertäljes motsvarighet – 5 ggr på 6 år - är
att elda upp möbelaffärer på Klockarvägen i
Geneta.
MARS - Arbetet med den 4.211:e våningen
på Det Nya Stadshuset går helt enligt planerna,
rapporterar kommunledningen.
En domslut i Scaniarinken som går i motståndarlagets favör, bemöts med invändningar
från hemmapubliken. Bortalagets ditresta supportrar tycker, sensationellt nog, att domslutet
är helt OK!
APRIL - Anders Lago talar inför USA:s
kongress. Flera amerikanska politiker säger sig
inte haft en aning om att det bor så mycket
irakiska flyktingar i Schweiz.
MAJ - Ett domslut på Jallavallen till motståndarlagets favör, bemöts av invändningar
från hemmapubliken.
Kommittén för Nobels fredspris i Oslo
noterar att en hel vecka i sträck avlöper, utan
att en enda skola i hela Södertälje brinner upp.

JUNI – Söndag eftermiddag. Sommarstiltje.
Ingen som helst rusningstrafik. Ett något försenat pendeltåg rullar in på Södertälje Centrums
station. Samtliga bussar rivstartar.
JULI - Den 5.443:e och sista våningen
påbörjas. Snart är Det Nya Stadshuset klart!
AUGUSTI - Flera åskådare på Jallavallen
ser klart och tydligt att motståndarlagets back
är sist på bollen. Ändå tilldelas inte hemmalaget inkast! Flera i publiken blir upprörda.
SEPTEMBER - Inte bara publiken, utan
även några spelare i Assyriska är nu helt säkra
på att de eventuellt skulle haft en hörna efter
ett väl genomfört anfall. Men vad händer?
Domaren dömer inspark till bortalaget! Vart är
världen på väg?
I den allmänna upprördheten missar många
att hela världen drabbas av finanskris.
OKTOBER - En dokumentärfilm om trafiksituationen i Södertälje Centrum stoppas
av den svenska filmcensuren och totalförbjuds
för visning.
SSK inleder den nya säsongen dåligt. Ja,
faktum är att så här dålig säsongsinledning
har man inte haft sedan… sedan… förra året!
(Synpunkter på domarnas insatser förekommer
under flera av matcherna.)
NOVEMBER - Det Nya Stadshuset är nu
äntligen klart och invigs med pompa och ståt.
En expedition sänds iväg för att klättra upp på
taket, men hörs aldrig mera av.
DECEMBER – SSK byter tränare. Många
ledande experter hävdar att höstens matchresultat kan ha inverkat på beslutet.

Torbjörn Wrighed

Thank you for the music

J

ag har ju under de senaste åren, helt
självmant koncentrerat mig på att skriva
låttexterna till revyn. Dels för att det är
vansinnigt roligt med musik och att leka med
ord och fraseringar, dels för att jag tycker det är
svårare att skriva roliga sketcher!
Så någon gång i oktober-november. börjar
hjärnan och öronen att scanna och analysera
allt som ljuder ur radio, på bussen och i tv. Jag
har ju sedan ett par år legat i en fredlig fejd
med Lotta K angående tempo och stuk på låtar.
Hon är ju den mer jazziga och snyggsjungande
typen, medans jag är popnörd och vill att det
skall gå undan.
Sedan är naturligtvis igenkänningsfaktorn
mycket viktig! (Även om Hasse påstår att det
bara är jag som hört låtarna) Om han fick
bestämma så skulle revyn bestå av svår och
progressiv jazz som bara han och en kille till
har hört.
Vi jobbar ständigt på att ha med moderna
och aktuella låtar och det slutar väldigt ofta

med att jag hamnar i sextiotalsträsket lik förbenat!
Med åren har man ju trots allt lärt sig lite
vad ni i publiken gillar också.
Om nu låtarna bestäms redan i november,
så brukar låttexterna komma först, sista veckorna! Detta till trots, är alla otroligt lugna, de
är vana.
Låtarna är ju ofta en förlängning av sketcherna så det blir naturligt att vänta så man vet
vad det skall handla om.
När man skriver text till befintliga låtar är
utmaningen, i mitt tycke, att följa originalen i
fraseringar och sångstil så mycket som möjligt.
Sen när vi kommer till humorn i texterna (om
det finns någon) så brukar den komma när man
väl börjat, plus att mina kära kollegor är snabba
och duktiga på att flika in förbättringar.
Detta är ju det härliga och förenklande
omständigheter som råder, vi kan varandra så
bra så hela jobbet går som en dans, förlåt sång

Owe Lidemalm

Ett axplock ur vårens Estrad-program
▲

Rum för rasande
Estrad tis 17 feb 19.00

▲

I Mumindalen
Estrad lör 21 feb 15.00

Musikteater från 4 år

Ronny Eriksson

▲

Grammisbelönade

Anna Ternheim på turné
Estrad sön 22 feb 18.00

Mikael Wiehe

▲

Estrad ons 11 mars 19.00

▲

Estrad tis 17 mars 19.00.

Ale Möller, Bruce
Molsky och Aly Bain
– Världsmusik

▲

Ulla Skoog och
Trond Lindheim
trallar vidare

Estrad tis 24 mars 19.00

▲

Estrad lör 28 mar 18.00

Grevinnan Mariza

Stockholms Operettensemble
Estrad sön 29 mars 16.00

▲

Di Leva
– Låt kärleken växa

The Real Group
▲

Estrad
ons 29 april 19.00

Biljetter:
Luna biljettcentrum 08-550 867 40,
Turistbyrån 08 503 803 70
Mer information på
www.sodertalje.se/evenemang

Ovan
under
och i

Södertälje
Med ballong i luften och gropar i gatan bidrar
vi med mer än sponsring till årets Telgerevy
”Öppna landskap”. För vad vore en revy utan
bra manusmaterial? Vi hoppas att du får
många skratt under föreställningen.
Under februari lanserar vi vår nya hemsida.
Välkommen till telge.se

Västra Kanalgatan 23
08-550 308 33

www .telgefoto.se

I

år får ni träffa en ny bekantskap. Bente
Danielsson. Vem är då det? Jo …
Bente Danielsson är skådespelerska, och
har de senaste åren förutom att få en massa fina
barn gjort den egna showen ”Fake it til you make
it” (Mosebacke, Nalen) och arbetat på Riksteatern
som skådespelare och också som manusförfattare
i Barnvagnskabaré”, teater för föräldralediga med
bebisar. Bente har på senare tid också varit så här
∙ nära att få huvudroller i två skitbra svenska dramaserier men är inte ett dugg bitter utan hugger i
med friska tag. Bente vann nyligen en Guldhagga
för sin djuplodande rolltolkning som arg hustru
på balkong (som senare skrattar och sen kramas på
långt håll) i Måns Herngrens film ”Allt Flyter”.
Vi hälsar Bente varmt välkommen!
Hans Qviström

Bente!

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
32 800 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 2006 uppgick faktureringen till 70,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 5,9 miljarder kronor.

Bäst igen!

S

ödertälje har återigen kammat hem guld. Sverige har fått se att Täljebon är något att
räkna med! Nu kanske några tror att det är en gammal rubrik från 80-talet när SSK
låg på topp. Eller när våra basketstjärnor dribblade brallorna av motståndarna. Nä, nu
snackar vi svenska mästerskapet i humor. RevySM och Listonpriset,revyunderhållningens
motsvarighet till svensk films guldbagge.
Täljerevyn var för tredje
året i rad nominerade i en
av kategorierna, bästa lokala nummer. Nummret var
”Fångarna på Krånglan”
av Lasse Karlsson och för
tredje året i rad tog vi hem
högvinsten i den kategori
vi tävlade i. Det är såklart
mest en branschhändelse
men nu har Södertälje
verkligen befäst sin position som begåvad, kreativ
och rolig stad.
Hans Qviström

Fotografi och grafisk formgivning: Göran G. Johansson, www.telgefoto.se. Omslagsbild: Mats-Åke Olofsson/Ohlsson & Co. Tryck: Kringel-Offset, Södertälje 2009.

Vi tackar Södertälje Teateramatörer,
Telge Återvinning, Magnus och Fia Holmqvist,
Janne Ottosson, Erik Ladin samt Bjarne Linder
för lån av kommunens kontorsmöbler!
A rrang ö rer : S ö dertälje komm u n O C H Täljerev y n

Täljerevyn AB
Ragnhildsbacken 46
151 33 SÖDERTÄLJE
info@taljerevyn.nu

www taljerevyn nu

