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En revyProgram
som syns
och hörs
2018
Premiär 19 Januari

Biljetter: Luna biljettcentrum 08-523 030 80, Södertäljebyrån 08-523 060 30
Estrad 08-523 025 77, 45 minuter innan föreställning

Speldatum:

19/1 - 19:00
20/1 - 15:00

2/2 - 19:00
3/2 - 19:00

11/2 - 16:00
16/2 - 19:00
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Ju galnare världen blir
desto viktigare blir humorn.

foto: magnus grimstedt

Telge sponsrar
roliga aktiviteter
för barn och unga
i Södertälje

Sommarskoj

Men även humoristen måste kunna skratta åt
sina egna tillkortakommanden.
Humorns uppgift är att vara barnet som säger att kejsaren är naken, även om
kejsaren twittrar och säger att han inte alls är det.
Humor och självdistans är viktigt för alla. Det är skönt att sänka garden
och våga skratta åt sig själv ibland. Inte ta sig själv på så stort allvar. Nästan alla
problem i världen beror på människor (oftast män… eller nej förresten, alltid
män) som tar sig själva på alldeles för stort allvar.
När vi arbetade som hårdast med årets föreställning och jag kände mig som
mest stressad fick jag själv stanna upp och tänka efter. Men vänta nu. Det är
revy vi håller på med. Det är inte livsviktigt. Det finns många betydligare viktigare uppgifter i ett samhälle än att göra revy. Coola ner dig lite nu. Du är inte
Ingmar Bergman.
Vi gör ju revy för att vi älskar det. Och det är inte livsviktigt… bara nästan.
Varmt välkomna!
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Lasse Karlsson – Regissör

Missa inte Sportlovsdagarna vecka 9
och Sommarskoj hela sommaren.
Läs mer på telge.se/sportlov och
sommarskoj.telge.se

www.telge.se
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”En gång sa en lärare till mig: du har potential, men du är
ju så löjlig hela tiden”. Komplimangen slog till som en blixt
från klar himmel. Hen, som alltid mötte mig med en trött
suck när andra skrattade, kallade mig löjlig.

foto: magnu s grimst edt

us
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Tonårings-Gustav gick och funderade på det där. Löjlig?
Det är väl något jättebra? Ett smicker värdigt en egen spalt
i ett framtida CV! En egenskap som höll folk flytande i
vardagens gråa ocean? Efter en stund sjönk det in att det var
nog inte menat som en komplimang, utan snarare som en
uppgiven förhoppning från en trött lärare. Helt okej ändå. Vi
är alla olika. Numera så är det där löjliga tramsandet en del
av mitt leverne och jag älskar det.
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Det är första gången på scenen i Täljerevyn men från tid
spenderad i salong och foajé kan jag säga att Täljerevyn
har en fantastisk publik. En publik som ser fram emot och
engagerar sig i revyn. Helt fantastiskt! Därför gäller det att
tramsa ordentligt, men inte bara.
För förutom en fantastisk energi har även Täljerevyns publik
höga förväntningar, och jag vill imponera. Och för att lyckas
med humor, måste man ta humor på största allvar. Täljerevyn
är grymma på det och jag har gjort mitt bästa för att passa in.
Så här är man alltså nu, på scen i Täljerevyn 2018. Dels för att
tramsa, dels för att beröra och dels för att imponera.
Så när du nu läser programmet innan föreställningen eller i
pausen, då sitter jag nog inne i logen och påminner mig själv
om den där läraren. Som så som jag tolkade det hela, försökte få mig att ta saker på allvar. Kanske även det där löjliga?
Eller vänta nu, SÄRSKILT det där löjliga. Att ta lusten,
glädjen och tramset på största möjliga allvar, det lovar jag
dig ikväll!”

Gustav Asplund
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2017 i backspegeln
Fake news är ett säkert kort. Antingen är det
sant, att det finns påhittade nyheter. Och är
det inte sant? Ja, då är ju begreppet i sig en
fejknyhet. I brist på säkra V75-vinnare finns
ingen bättre lågoddsare att satsa på.

BEVATTNINGSFÖRBUD

foto: magnus grimstedt

Drabbade inte bara Södertälje. Det som är
intressant, motsägelsefullt och framförallt
deprimerande är att alla är överens om att
det – trots den uppenbara torkan – var en
förfärligt dålig sommar.

HJÄRTCENTRUM
SKA LÄGGAS NER
LIVSSTILSCOACHERNA
HADE FEL

Landstinget har bestämt att vi inte behöver
hjärtsjukvård här i Södertälje. Ödets ironi att
sådana beslut fattas av människor som själva
saknar just det aktuella organet.

Dessa flåshurtiga optimister som alltid talat
om för oss fega stackare hur vi ska leva våra
liv. ”Man ångrar inte det man gjort, utan det
man inte gjort”. Nu är det äntligen bevisat:
dom hade fel.Vi är många (män) som nu tänker ”Vilken tur att jag inte gjorde det! Och
om jag ändå gjorde det, vilken tur att jag inte
minns det!”

Snacka om statushöjning när bostadsrenoveringar blir dyrare än beräknat. Kvadratmeter
priset står sig sedan helt i nivå med det som
gäller för villor i Djursholm.

SOPSPANARE

Jajamensan, nu ska dom sättas dit. Dom som
kastar mörkt glas i behållaren för ljust. Man
undrar vad spanarna har för timlön, där
de står i buskagen och väntar på att vi ska
sortera fel. Och hur gör de när vissa behov
gör sig påminda, under nattlånga spaningar
och vad blir straffet om de inte kan hålla sig
utan uträttar dem på ett för ändamålet ej
avsett ställe?

Man ser en lastbil från Postnord svischa förbi
utan att stanna och får ett SMS: ”Tyvärr så
var du inte hemma, men du kan hämta ditt
paket på ICA i Märsta.” Ska man bli arg på
chauffören eller politikerna eller bara börja
prata illa om dansk-svenska fusioner i största
allmänhet?

foto: magnus grimstedt
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RENOVERING
I FORNHÖJDEN

POSTNORD-LOTTERIET

Man skulle kunna lägga till: ”Och vilken tur
att jag inte såg något, trots att jag var där
hela tiden när det hände.”
Till och med en fiktiv amerikansk president
fick avgå, fast vi är ju förstås många som
också tycker att den riktige presidenten
i ett visst land snart kanske borde packa
ihop och dra…

foto: magnus grimstedt

FAKE NEWS

KETTLE BELLS

Är inte bara ett motionsredskap, utan också
ett sätt att stoppa rånare. Känd (S)-politiker
tog saken i egna händer. Inte ens Sherlock
Holmes hade varit så snabbtänkt.Verkligen

på tiden att en politiker gör lite nytta, tänkte
folk i allmänhet. Men det fanns fler vardagshjältar i det drama som utspelade sig utanför
en guldsmedsbutik i Södertälje. Att skurkar
na själva försökte pressa in stöldgodset i
ett redan fullt bagageutrymme, varefter de
för säkerhets skull körde in i en lyktstolpe,
bidrog också till att kuppen klarades upp
med rekordfart.

MATCHFIXNING

Vi pratar inte bara om fotboll här. OS i Sotji
2014, amerikanska presidentvalet, Brexit
och midsommaraftonens femkamp – allt
var riggat i förväg. Och nu står det svenska
riksdagsvalet 2018 på spel. Ryssen kommer
och han kommer via nätet.

VAD FÅR VI FÖR DET?

Våran Leif har visat vägen.Vad du än blir
tillfrågad om under 2018, så glöm inte att
ställa frågan. Och var beredd att du alltid får
frågan tillbaka.
”Snälla doktorn, gör en by-pass och ge mig
20 år till.”
”Snälla chefen, ge mig löneförhöjning.”
”Älskling, var snäll och ge mig choklad med
vispgräde på sängen när jag fyller år.”
Räkna med att svaret alltid blir: ”VAD ***
FÅR JAG FÖR DET?!”
					
Wrigbjörn Dryghed
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Medverkande 2018
Manus

Lasse Karlsson, Owe Lidemalm,
Torbjörn Wrighed, Åsa Dellham,
Gustav Gälsing, Sandra Karlung,
Gustav Asplund och Hans Qviström

Regi

Lasse Karlsson

Musikarr/kapellmästare

Carl Flemsten

orkester

Till minne av

Janne »Fisken« Forsell
Varje år så dokumenterar vi årets föreställning. Vi gör det
dels med en massa bilder, på sociala medier, för hemsida
och bildarkiv. Dels gör vi det med film. För er som bevistat
premiären under de senaste dryga tjugo åren så har ni säkert
stött på Janne Forsell. Eller Fisken som han kallades. Några
av er fick kanske svara på en fråga som sen hamnade i det
årets dokumentation.
Tyvärr filmar inte Fisken vår premiär mer. Han filmar
kanske någon annan föreställning i någon annan dimension, vad vet vi? Vi kommer sakna, att sådär lite själviskt
få spegla oss i hans kameralins. Skratta åt hans finurliga
humor i klippningen och jazzen som ackompanjerade alla
dokumentationer. Men mest kommer vi sakna Fisken själv.
Vila i frid!
Täljerevyn

Tommy Cilthe – bas
Björn Stålebring – trummor
Peter Eriksson – gitarr

Artister

Hans Qviström
Owe Lidemalm
Gustav Asplund
Torbjörn Westerberg
Åsa Dellham
Sandra Karlung

Produktion

Hans Qviström
Lasse Karlsson

Ljus

Johannes Ohlsson

Kostym

Lena Linner

Kostymass

Klara Wennerholm
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ScenografI

Torbjörn Westerberg

Scenografiassistenter

Alva Westerberg, Janne Swälas,
Mats Enlund, Micke Kennerö
Pelle Svedinger, Thomas Hermansson

Ljud

Henrik Westerberg

Sånginstudering/körarr
Cecilia Q. Öhrwall

RekvisitA

Nena Forsling

affisch

Ohlsson & Co

Koreografi

Jenna Gillinger

Scenmästare

Pelle Centerholt

Följespot

Thomas Hermansson
Nena Forsling

Program

Kicki med hunden

foto

Magnus Grimstedt
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Akt ett
Vi bygger staden – text: Åsa Dellham
Lätt bästa byggmästar-Buller – text: Lasse Karlsson & Owe Lidemalm
Jag ska måla alla husen här i staden – text: Owe Lidemalm
Köttbullsligisterna – text: Lasse Karlsson
Sända live – text: Gustav Asplund
Daniel Nordström – text: Lasse Karlsson
Betalväggen – text: Lasse Karlsson
Berit Godner – text: Lasse Karlsson
Berits och Håkans duett – text: Åsa Dellham

Akt två
Välkomna tillbaka – text: Åsa Dellham
Tåg i sommarhagen – text: Lasse Karlsson
Det regnar här på bibblan idag – text: Åsa Dellham
Tiomila – text: Lasse Karlsson
Postnordlotteriet – text: Lasse Karlsson
Fd pensionär söker jobb – text: Lasse Karlsson
Leva det liv man har glömt – text: Owe Lidemalm
Gratisbiljett – text: Torbjörn Wrighed
Täljeis – text: Owe Lidemalm

Tälje Nyheter – text: Gustav Asplund

Överklassbostadsskryt – text: Lasse Karlsson

Fake News – text: Torbjörn Wrighed

Det går som tåget – text: Lasse Karlsson

Lajka mig – text: Owe Lidemalm

Knappen funkar knappt – text: Gustav Gälsing

NMR på Ica – text: Sandra Karlung & Hans Qviström

Återvinningsstationsilska – text: Owe Lidemalm

En inte så glad lax – text: Lasse Karlsson
En linds farväl – text: Owe Lidemalm
Informations-stopp – text: Torbjörn Wrighed
Kettlebell – text: Gustav Asplund
Killar är faktiskt också roliga – text: Sandra Karlung
Alla kvinnor – text: Sandra Karlung
Bevattningsförbudet – text: Lasse Karlsson

Sopspanarna – text: Torbjörn Wrighed
Vilket nummer ska du slå? – text: Owe Lidemalm
Kettlebellinstruktören – text: Hans Qviström
Ny entré på Berget – text: Lasse Karlsson
Välkommen till vårt Berg – text: Owe Lidemalm
Pensionären som reseledare – text: Hans Qviström
Högre och högre – text: Owe Lidemalm

Älskar att känna den känslan – text: Åsa Dellham
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En resa till Revyriket!
Man kanske kan tro att det är stort med
revy i Sverige. Det finns ju en lokalrevy
i snart nog varenda buske i vårt avlånga
land. Må så vara men Norge är ett verkligt revyland. Våra grannar har en minst
lika lång revytradition som vi. I Sverige
har vi EN revyfestival per år, men Norge har flera stycken. Täljerevyn blev på
Revyfestivalen 2016 i Borlänge utsedd att
representera Sverige med sången »Spotta
ej i koppen«. Ett hedersamt pris såklart som vi tog på största allvar.
Vi tog således på oss lusekoftorna och turskorna och begav oss till Høylandet
i Norge. Med flyg, tåg och bil gick färden. Väl framme möts vi av en stor skylt,
»Välkommen till revyriket«! Det var två stora tält som vart och ett rymde 1600
personer. Flera scener och en grymt bra logistik.
Vi sjöng vår ganska allvarliga sång vilket gick alldeles utmärkt. Den norska
publiken var så förtjust så dom klappade med. Mycket uppskattat. Vi kunde
knyta lite broderliga och systerliga band mellan våra länder. Det var en verkligt
lyckad resa. Vi fick sjunga en bra sång, och som dom själva sa – Norge behöver
ett sånt här nummer.
Tack till Lokalrevyer
i Sverige (LIS) som var
med på resan.
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RevySM i Karlstad

Så Täljerevyn fort
sätter att sprida »Tälje
spirit« ute i landet. Det
kostar en hel del att
medverka på ett sådan
här evenemang och i
år var det möjligt med
hjälp av Destination
Södertälje som var
med och stöttade oss
i detta.

foto: magnus grimstedt

Täljerevyn brukar ju tävla nästan varje år i Sveriges revyfestival – Revy SM
Så även i år. Vi var nominerade med flera nummer. Till slut var det en sång som
tog sig hela vägen till final. »Nu mår jag mycket bättre«. Den handlade om
försäkringskassans bedömningar och den föll juryn i smaken tydligen. Just i år
kammade vi inte hem någon seger tyvärr. Men vi har ett fint renommé i Sverige
för vad vi gör på revyscenen. Vi lyckas alltid leverera nummer med både humor,
allvar och pricksäkerhet.

TACK!
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✶

För att en revy ska bli till så krävs det
både stora och små krafter hjälper till.
Utan er skulle denna föreställning inte
vara möjlig. Destination Södertälje,
Estrads personal, TELGE och alla som
lånat ut sina och andras saker.
TACK!
Arrangörer:
Södertälje kommun
och täljerevyn

grafisk form: atelje ad | tryck: kringel-offset

foto: magnus grimstedt | omslagsbild: ohlssson & co

Täljerevyn tackar!

