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Gnällspikar!

U

ndrar om det finns någon som anser
sig bo i den perfekta staden i det
perfekta landet helt utan problem
och brister? Jag tror inte det. Jag tror att det
handlar om att ta ansvar för sitt liv där man
lever och verkar. Jag bor i Södertälje därför
att jag vill bo här. Här har jag vuxit upp,
här har jag min familj och mina närmaste
vänner.
Det gnälls mycket på vår stad och jag
är innerligt trött på det. Att gnälla är ett
sätt att distansera sig och friskriva sig själv
från ansvar. Det är alltid någon annans
fel. Gnällaren ser sig själv som ett offer
för omständigheter som han själv inte kan
påverka. I mina ögon är gnällaren en fegis.
Södertälje är och blir det VI bestämmer oss för att det ska vara. Visst, det finns
problem i Södertälje precis som i alla andra
städer i världen och det ska vi inte blunda för.
Men det är bara du och jag som bor i den här

staden som kan lösa problemen ingen annan.
Där har vi alla ett ansvar. Gammal som
ung, norrlänning som finne, smålänning
som chilenare, grek som syrian, assyrier eller
irakier, ortodox eller lutheran, muslim eller
hindu, brunnsängsbo eller hovsjöbo, vare sig
du bor i Ronna eller Pershagen så har vi alla
södertäljebor ett ansvar att göra Södertälje så
bra som det bara går.
Täljerevyn vill vara en del i arbetet med
att stå upp för Södertälje. Med humorn som
vapen kan man avdramatisera vissa frågor
och belysa problem från ett nytt perspektiv.
Det gemensamma skrattet kan förhoppningsvis ge oss den kraft vi behöver för att ta
itu med vardagen.
Fråga inte vad Södertälje kan göra för dig
– fråga istället vad du kan göra för Södertälje
– Våga släpp solen i ditt hjärta – Let the
sunshine in!
Lasse Karlsson, regissör

Telge sponsrar självklart Södertäljes
kulturliv. Vi önskar dig en trivsam
stund på Estrad tillsammans med
Täljerevyn.
Vill du veta mer om oss är du välkommen att besöka vår hemsida.

www.telge.se

Medverkande
Artister
Hans Qviström
Owe Lidemalm
Lotta Köhlin
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Musik
Anders Holtz

arrangemang , keyboards,

Regi
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Tommy Cilthe
Björn Stålebring

bas, sång, keyboard
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Jan Ottosson

Manus & sångtexter
Lasse Karlsson, Owe Lidemalm, Lotta Köhlin, Lotta Arvidssson,
Torbjörn Wrighed och Anders Berggren
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Kenneth Lindell
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Robert Dellham
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Mats-Åke Olofsson,
Ohlsson & Co
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Nena Forsling
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Göran G. Johansson,
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Ju tidigare dess bättre?

N

är man som vi sysslat med revy
några år så suddas gränsen mellan de
privata tankarna och dom som man
andvänder sig av i skapandet av en revy. En
sketchidé kommer ofta när man minst anar
det. Kanske när man ser nåt dråpligt eller
läser nåt som verkar galet. Ibland är sketcher
resultatet av nåt man faktiskt blivit förbannad eller trött på.
Att då hitta en humoristisk situation och
samtidigt göra det lätt för hela publiken att
förstå problematiken är en verklig utmaning.
Vi i Täljerevyn löser ofta detta med att
skriva en sångtext som förstärker budskapet
i sketcher.
Monty Pytongänget åkte till Barbados
när dom skrev sina filmer, vi samlas i ett
torp mitt i sörmland för att under en helg
dra upp riktlinjer för nästkommande föreställning. Minst lika bra. Vi spånar ämnen,
namn, låtar och allt blir en sörja av ideér
som vi sen har som källa resten av hösten. Vi

träffas normalt en gång i veckan och leker
med våra tankar. När ensemblen träffas för
att repetera så har texterna "grott" i många
månader. De efterföljande repetitionerna är
sen ytterst intensiva. inte nog med att vi lär
oss de redan skrivna altren, vi skriver mycket
nytt. Då brukar verkligen kreativiteten flöda.
Ju mer vi ser hur föreställningen blir desto
bättre förslag på sketcher kommer det. Fick
just på sms en fråga om det var försent med
inlämning av en sketch mellan Hasslert och
en kommunstrateg och nu är det en vecka
kvar till premiär, hm... kan gå. Så
När ni nu sitter skönt i den "nya" salongen
med frächa säten och nylagd matta och upplever en färgsprakande show så ska ni veta
att det ligger många timmars hårslitande
tankearbete bakom. För när texterna är klara
så återstår det att arrangera musiken, sy kläderna, bygga scenografin m.m. Nu ska jag
fundera på revyn 2011 så ses vi då.
Hans Qviström

Foto: Hans Qviström

Från rosa kinder till brännhet spot

M

ånga barn tycker att deras föräldrar
ofta gör pinsamma saker, ibland
inför sina kompisar till exempel,
ibland ute på stan eller kanske helt enkelt
hemma.
Min pappa, Hans, har aldrig varit så
pinsam av sig, eller ja, när han inte står på
scen alltså.
Jag minns väl när kompisarna i klassen
kom fram och berättade att dom hade varit
och sett Täljerevyn i helgen. Dom tyckte att
det roligaste hade varit när Hans Qviström
imiterade Lena Ph i starkt lysande rosa
stövlar och en ännu mer lysande rosa klänning, jag kunde inte vara mer generad vid
det ögonblicket. ”Det
gör ont” blev veckans hit i klassen efter
det, och trots att alla
tyckte att dansen och
sången hade varit
riktigt underhållande och rolig så tyckte
jag att jag hade världens pinsammaste
förälder då.

Men att få vara ta del av revyn på nära
håll är inget dåligt utan något väldigt roligt.
Mitt första riktig tydliga minne av revyn var
–98 då revyn bar namnet ”Goda grannar”,
jag förstod väl inte så mycket av alla skämt
men roligt var det i alla fall. Scenerierna
imponerade verkligen mig då, på scenen
stod ett enormt hus. Huset var kanske inte
så stort men för en femåring var det enormt.
Det året fick jag även dela ut en och annan
blomma, och efter det så har jag sålt program
och hjälp till med lite småsaker.
Nu sitter jag uppe i taket och lyser upp
scenen med min spotlight. Jag ser ju varje
förställning och det blir aldrig tråkigt, för
varje förställning är
unik och något speciellt händer alltid.
Helt enkelt så är
det så att en bättre
ensemble att få lysa
upp, får man leta
efter ...

Ur Täljerevyn 2005 "Muta & kör".

Gustav Asplund

Den frånvarande trumslagaren
idé: Anders Holtz

Djuren på Berget
text: Lasse Karlsson & Owe Lidemalm

Tälje i lågor
text: Owe Lidemalm

Det har Anna Anka sagt
text: Anders Berggren

Om Försäkringskassan vore Brandkåren
text: Lasse Karlsson

Upphandlingskontoret
text: Lasse Karlsson

Rån i Tälje centrum
text: Torbjörn Wrighed
Turistbyrån på entreprenad
text: Lasse Karlsson

Akt 1

Planeringsvisan
text: Owe Lidemalm

Shootout at Luna Corral
text: Lasse Karlsson
Staffan Norbergs sång
text: Owe Lidemalm
Ta en lykta
text: Owe Lidemalm
I vaccinkön
text: Torbjörn Wrighed

Högt över våra huven
text: Owe Lidemalm
Flisanläggningen i Nykvarn
text: Lasse Karlsson
Ambassadörsgalan 2009
text: Lasse Karlsson

Akt 2

Synlighet
text: Owe Lidemalm, musik: Anders Holtz
En eller två doser
text: Lasse Karlsson
Landet Lagom
text: Owe Lidemalm
På Dr. Drulles mottagning
text: Torbjörn Wrighed

Årets julklapp
text: Lotta Arvidsson

Sånger vid scenkanten
text: Torbjörn Wrighed, Lasse Karlsson & ensembeln

Spikmattsintruktör
text: Lotta Köhlin

Filiokus
text: Anders Berggren

Facebook på riktigt
text: Reagänget & Täljerevyn

Bättre förr
text: Owe Lidemalm

Det unga pensionärspartiet
text: Lasse Karlsson

Ballongresan
text: Lasse Karlsson

Syföreningsboogie
text: Owe Lidemalm & Lasse Karlsson
Var är vaccinet?
text. Lasse Karlsson
Snälla snälla
text: Lotta Arvidsson

Skyll allting på Lasse
text: Owe Lidemalm
Hej då
text: Lotta Arvidsson
Med reservation för
ändringar i sista stund.
Om något inte stämmer, är
det programmet som gäller.

Hot stuff

– korta nedslag från året 2009
JANUARI
Jord, Luft, Eld & Vatten – de fyra ursprungliga elementen. Det nya året 2009 blir Eldens
År. En däckfirma i Lina och ett solarium i
Brunnsäng blir de första att firas av.
Finlands president kommer på besök till
Södertälje. ”Here in Sodertalje we have more
finnish pipel who works 4 days a week at
Scania than in the whole Helsingforski”,
säger Lago och kung Carl Gustaf nr 16
nickar instämmande.
FEBRUARI
Kommunens konsulter jobbar i det tysta
med ett nytt förslag på byggnation kring
Maren-området. Timmarna går och taxametern tickar…
MARS
Väpnat rån mot Swedbank mitt inne i stan.
Rena premiärstämningen. Alla var där utom polisen… Vintern infinner sig äntligen den 28 mars och flera Täljebor slipper
åka buss den här dagen.

APRIL
20 grader varmt sista helgen. ”Grillning
förbjuden”-skyltar sätts snabbt upp på alla
möjliga språk. Arbetet försenas p.g.a. att
ingen på kommunen känner till vad ordet
”chips” heter på gammel-swahiliska.
MAJ
Det brinner lite här och där. Mest där.
Två elever från Foucault-gymnasiet besöker
bordell på skolresa i Polen. Många blir upprörda: ”Köpa tjänster i utlandet när det vi har
så mycket arbetslöshet här hemma!”
JUNI
En positiv insändare utan rasistiska åsikter
dyker sensationellt upp på LT:s insändarsida
på Internet. Revyns Internet-slukare Hans
Qviström nyper sig i armen och… vaknar!!!
En sjukhuspatient drabbas av en märklapp
med gammalt utgångsdatum på en cheese
cake-portion. Själva cheese-caken smakar
inget vidare den heller.
JULI
Scania gör 181 miljoner i förlust det andra
kvartalet 2009. Flera chefer oroar sig och
mår dåligt över uteblivna bonusar.

AUGUSTI
Två motorcyklister åker in och gör ett rån i
Luna-gallerian. Polisen ingriper inte eftersom kontrollmärkena på stänkskärmarna ser
OK ut.
Hovsjö-skolan brinner upp. Eller heter
det ”brinner ner”? Svenska Akademien sliter
med frågan.
SEPTEMBER
Resten av Hovsjö brinner upp. Nej, vi skojar
bara. Det var bara Assyriskas kulturhus.
Det har inget som helst samband med att
Syrianska nyss förlorade fotbollsderbyt mot
just Assyriska.
OKTOBER
Kommunens konsulter har äntligen tänkt färdigt och besöker för första gången stället vid
Maren där man vill bygga nya hus. Plötsligt
känns skosulorna fuktiga. Sankmark = låg
brandrisk, men ändå tvingas man lägga ner
förslaget. Besviket klafsar de hem och skriver
några 7-siffriga fakturor till.
NOVEMBER
Södertälje gör en storsatsning för att åter
bli landets kulturstad nr 1 och lägger ner

Biostaden Roxy. Staffan Norberg hyllar
Das Kapital och den nye hyresgästen Clas
Ohlsson i en insändare till LT som inte lämnar ett öga torrt.
Träffpunkt Tälje lägger ner både sig själva
och ambassadörsgalan, i protest mot att
ambassadörerna envisas med att inte tycka
precis som Lago & Hasslert i kommunens
137 viktigast sakfrågor.
Trots mopedförbudet i Luna-gallerian
sker ett nytt rån där. Rånarna fick inte med
sig några pengar och polisen fick inte med
sig några spår.
Pensionärspartiets föryngringsdrive har
komit av sig. Berit Lagerwall sitter kvar.
DECEMBER
Nordea rånas. Ligger det två mil eller två
kvarter bort från polishuset? Frågan känns
på något sätt lite meningslös, eller hur?
Och ska vi var ärliga så undrar vi lite grann
vad SSK sysslar med även under den här
hösten…
(”Av kol är du kommen och till kol skall du åter
varda” – gammalt Kusens Backe-ordspråk)
Torbjörn Wrighed

Ett axplock ur vårens Estrad-program
Sevdalinka – musik från Balkan

▲

▲

Lunchteater –
Mankan, Jonas & Zibbe

Estrad Tor 18 feb 19.00

Trombon tor 18 feb 11.45

▲

New Orleans Nite

Jesses New Orleans Band

▲

Minnenas kavalkad

▲

Estrad Ons 10 mar 19.00

- 30 år med Stockholms
Operettensamble

Estrad
lör 13 mars 16.00

Estrad sön 28 mar 16.00.

▲

Skaffa mig en tenor

- Älskad komedi med Ulf Brunnberg,
Estrad ons 31 mars 19.00

▲

Estrad fre 23 apr 19.00

▲

Peter Asplund Quartet &
DalaSinfoniettan spelar
Bernstein

Banankontakt

Familjemusikal

Owe Thörnqvist
– Mr Boogieman
Estrad tis 11 maj 19.00

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

Always on my mind
– The spirit of Elvis
Presley
med Göran Engman

Estrad sön 16 maj 18.00

Framgången sitter i förarsätet.
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.

www.scania.com

Foto: Hans Qviström

I huvet på en repmaskot

J

ag är tvungen att följa med husse till
hans jobb igen, suck. Nån måste ju se till
att bollarna blir hämtade och att hålla
alla personer i rummet alerta. Tänk, det är
fullt av folk som bara sitter runt ett bord.
Dom GÖR ju ingenting! Dom bara pratar.
Kasta bollen då! Nähä. Hm ... jag prövar att
slicka den där handen som bara hänger där.
Nähä, den ville tydligen inte kasta nån boll.
Det här var ju inte så muntert precis.
Förra gången vi var här så gick dom i alla
fall runt på det här stora svarta golvet. Dom
stod och stirrade i sina vita papper.
OJ! Nu ylar alla visst... meh, guuu vad
det låter! Hörni! Så här ska det låta ...
Yyyyuuuuul ...
Ah! Owe tar äntligen upp bollen ... nu
kommer bollen! Jag tar den jag tar den jag tar
den, jag toooog den! Såg ni? Hallå!

Jag springer till han som heter Lasse med
bollen eftersom han inte ylar ... Nähä, han
verkar inte gilla mig. Trist kille.
Männskor är ett lustigt släkte. Dom samlas i flock, sitter och pratar i evigheter.
Springer sen runt på ett stort svart golv och
kråmar sig. Ser faktiskt ut som parningslekar
ibland. Dom samlar en hel massa människor
som sitter och tittar på när husse och hans
kompisar ylar ihop. Alla verkar dessutom
glada. Jag fattar inte. Var e bollarna och pinnarna? Och ingen hoppar! Vad är det då som
är så roligt?
Äh, jag går och lägger mig istället. Jag
väntar till dom där dårarna ylat klart. Väck
mig till fikat.
Ninja

Täljerevyn tackar våra sponsorer, som står
upp för kulturen och inser vikten av ett
rikt och varierat kulturutbud i Södertälje.

Fotografi och grafisk formgivning: Göran G. Johansson, www.telgefoto.se. Omslagsteckning: Mats-Åke Olofsson/Ohlsson & Co. Tryck: Kringel-Offset, Södertälje 2010.

Vi tackar:

Södertälje Orkesterförening för lån av pukor, Thomas Hermansson
för hjälp med bygge, utskrifter etc, Hasses mamma för lån av fiol.
Kommunala MediaCentralen,
Erik Landin och hans bil,
Tommy Nilsson (fast han vet inte att vi lånat hans saker)
Arrangörer: Södertälje kommun OCH Täljerevyn

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

www taljerevyn nu

