§

PROGRAM

Jäviga är
vi allihopa

K

anske är vi alla part i målet
och därmed jäviga? Det är vi mot
den organiserade brottsligheten. Det
goda kommer att segra till slut. Det finns
inget alternativ. Cynism och uppgivenhet
får inte vinna och mot dessa är humorn den
bästa medicinen. Humor väcker våra sinnen,
frigör endorfiner som hjälper oss att tänka i
nyare, mer hoppfulla banor.
Här finns Täljerevyn för er. Vi skrattar åt
eländet tillsammans med er. I skrattet finns
mötet, hoppet och kraften. Skrattet öppnar
våra ögon och hjälper oss att fokusera på det
positiva som faktiskt finns i våra liv och i vår
fina stad.

Att göra revy i Södertälje är en hundraårig tradition som vi är stolta att föra vidare.
Årets revy heter I jävigaste laget, men det har
visat sig att flera av aktörerna är jäviga då
de även uppträtt för Södertäljeborna i andra
sammanhang. Detta har fått som konsekvens att revyn efter premiären måste tas om
tolv gånger. Välkomna!
Lasse Karlsson, regissör

Stolt sponsor
av Täljerevyn.
P.S. Alla eventuella likheter med
i Södertälje förekommande
kommunalägda koncerner under
denna föreställning är
rena rama tillfälligheter.

www.telge.se
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Täljerevyns expert
på sociala medier

O

kej, låt oss en gång för alla reda
ut det här med ”sociala medier”.
Till och börja med, vad är det för
något? Är revyn ett socialt medium? Nä, det
är alldeles för socialt för att vara ett socialt
medium.
Det mest utmärkande med ett socialt
medium är nämligen att man blir asocial av att använda det. Vid middagsbordet
så pratar man inte med varandra. Istället
fotograferar man maten och varandra och
skickar sedan ut bilderna i cyberrymden.
De som tittar på bilderna från andras middagar slipper sålunda också prata med sina
medmänniskor.
Samma sak utanför hemmets vrå. Längs
trottoarerna stolpar människor fram medan
de tittar ner i sina mobiler. På pendeltåg sitter
människor och tittar i sina mobiler. I mötesrummen tittar medarbetarna i sina datorer
istället för att lyssna på varandra och i kommentarsfälten på Länstidningen så skriker de
flesta lite högt för sig själva utan att egentligen bry sig om vad de andra skriver.
Är kommunfullmäktige ett socialt medium? Ja, det en analog variant av exempelvis
Twitter. I fullmäktigesalen träffas inte politikerna för att prata MED varandra utan de
uppbär mötesarvode för att prata illa OM
varandra … och gott om sig själva. Man sva-

rar aldrig frågor, hänvisar till en massa ogenomtränglig information och gör märkliga
uttalanden rätt ut i luften. Mycket asocialt
och därför ett socialt medium.
Är Jallavallen ett socialt medium. Ja, om
man bortser från några gamla stötar som
faktiskt snackar med varandra på läktaren
så finns det stora likheter mellan en fotbollsmatch och Facebook. I ett ständigt flöde av
inlägg så fladdrar bilder förbi av män som
springer och giftaslystna kvinnor som sneglar mer upp på läktaren än på själva planen
när de kämpar med att visa upp sina bästa
sidor …. samtidigt som allt och alla kommenteras hela tiden.
Gågatan då, det kan väl ändå inte vara ett
socialt medium? Nä, du har rätt, det är alldeles för socialt. Här umgås välförfriskade veteraner otvunget med både väktare och poliser.
Här tutar frälsningssoldater i skön harmoni
med omusikaliska dragspelare och högljudda
karaokeshower. Här samlas gamla SSK:are
för att göra samma gamla matchanalyser och
hysteriska lärare vallar sina elever till eller
ifrån Tom Tit.
Skönt, då har vi rätt ut detta med sociala
medier. Nu kan vi ägna oss åt något betydligt mer socialt, som att gå på revy!
Thomas de Ming

I am back!

J

aa ni, nu är jag alltså här igen...
Tänk att det tog 18 år innan det blev
dags för min comeback i Täljerevyn!
När jag började i revyn var jag ung, vild och
vacker (!?) och fick chansen att tillsammans
med bland andra Bosse och Janne, de gamla
revyrävarna, skapa humor kring Marenbroar,
övergången från riktnummer 0755 till 08
och rekordräntornas Bengt Dennis.
Det har varit ett glatt återseende, och
känns märkligt välbekant trots alla dessa år.
Jag har följt gänget genom åren ändå – man
missar ju inte gärna Täljerevyn! - och finns
också med på ett antal av Täljerevyns senare
videoinspelningar men då som skrattande
revypublik...
Utmaningen i år blir att behärska skrattet,
eftersom skrattande revyartisters repliker kan
vara svåra för publiken att höra, men i bästa
fall har jag skrattat av mig på repetitionerna
så det ska nog gå vägen!
Det ska bli härligt att få stå på Estrads scen
och möta revypubliken igen – jag hoppas det
är ömsesidigt!
Åsa Dellham

Akt 1
Revyupphandling – text: Lasse Karlsson
Någon dag – text: Owe Lidemalm
Boel Godner style – text: Lasse Karlsson
Boel Worlds – text: Lasse Karlsson
Säg det med ett leende – text: Owe Lidemalm
Skolan fådde nytt namn – text: Thomas de Ming
Vill stanna i skolan med dig – text: Owe Lidemalm
Klassträff – text: Torbjörn Wrighed
Var blev ni av – text: Owe Lidemalm
Alternativt julevangelium – text: Åsa Dellham
Stadsdirektör Andraes luftfärd – text: Lasse
Karlsson
Vi vill att våra politiker ska vara nygamla – text:
Thomas de Ming
140 tecken – text: Torbjörn Wrighed & Owe Lidemalm
Folke fjärrkontroll – text: Anders Berggren
Ta dig i kragen – text: Lotta Köhlin
Du barfota Ernst i livet – text: Anders Berggren
Ernst-monolog – text: Lasse Karlsson
Vi renoverar – text: Anders Berggren
Nylander – text: Lasse Karlsson
Dags att pausa – text: Lotta Köhlin

Akt 2
Jävig jävig – text: Anders Zibbe Holtz
Jävigt värre – text: Lasse Karlsson
Förr nämnde man aldrig nämndemännen – text:
Torbjörn Wrighed
Morgonmöte på LT – text: Lasse Karlsson
Ett rån idag – text: Anders Zibbe Holtz
LT-intervju – text: Lasse Karlsson
Låtsas att vi låtsas – text: Thomas de Ming
Friskis-Åke – text: Hans Qviström
Svettigare nu – text: Owe Lidemalm
Boel inviger dubbelspåret – text: Lasse Karlsson
Fyra minuter – text: Owe Lidemalm
På spåret i Södertäljetrakten – text: Owe Lidemalm
Gråt inte mer Södertälje – text: Anders Berggren
Ragnhild & Nestor hos doktorn med Nykan
– text: Torbjörn Wrighed & Lasse Karlsson
Ung vild och vacker – text: Owe Lidemalm
Nord & Syd-konflikten
– text: Torbjörn Wrighed
Superscaniaman – text: Lasse Karlsson
Kris-film – Anders Zibbe Holtz
Maya min Maya – text: Owe Lidemalm
Det är det här vi har – text: Owe Lidemalm

Jag har gjort det här
programmet och bilderna i foajén.
Jag plåtar också reklam, gör
tidningsreportage, formger tidskrifter och
böcker, tar bröllopsfoton,
fotograferar bebisar på fårfällar.
Jag har gjort boken om Södertäljes naturreservat.
Behöver du fotografier och grafisk formgivning, prata med mig först!
Jag har fotokurser också!
Kolla ABF:s kurskatalog
Göran G. Johansson
telgefoto@telgefoto.se

Årskrönika 2012. I korthet.
MAX 140 TECKEN

Twitters maxkvot om 140 tecken per ämne
har varit ledstjärna för denna årskrönika.
Dessvärre lyckades undertecknad inte leva upp
till detta, då ämnena var alltför intressanta och
erbjöd rikliga möjligheter till icke-lakoniska
utsvävningar.

ASTRAZENECAS FORSKNING LADES NER

Astrazeneca lade ner forskningen. Mycket av
forskningen som bedrivs är ju som bekant
slumpartad och man funderar nu på ett
sätt att få patienterna att drabbas av RÄTT
sjukdomar, dvs såna som man råkat hitta
botemedel för.
Problem med arbetslösa forskare
omkringdrällande på stan förutspåddes bli
ett stort problem och kommunen lovade att ta
tag i problemet, om inte snöröjningen skulle
bli för resurskrävande.

RÄTTEGÅNGEN MOT NÄTVERKET FICK
TAS OM
”Gör rätt med en gång, så blir det billigare”,
står det skrivet någonstans, men rättvisan är
som bekant blind och således icke läskunnig.

HALVFULLA FÄNGELSER

Inte nog med att halvfulla människor begår
brott och hamnar i finkan, själva fängelserna
är bara halvfulla, meddelas från en tillsatt
utredning. Man efterlyser fler brottslingar
och lär snegla extra just mot en stad i de
sydöstra delarna av Stockholms Län. Stora
förhoppningar riktades också under 2012
mot en falskmyntare, men de falska kronorna
dömdes ut som varande konstverk.

NYA SLUSSEN, NORDLIG ELLER SYDLIG
ÖVERFART?

Hur är det nu egentligen? Var NORDanhängarna egentligen för SYD-alternativet
tidigare? Och varför tycker alltid Marita &
Co tväremot Staffan och hans gäng? Är det
sakfrågan eller tvånget att tycka tvärtom som
styr? Och varför kör inte Sjöfartsverket helt
enkelt över Södertälje Kommun? Man vet
ju att vi alltid måste ta om allt, även själva
omtagningarna.

SSK – FÅGEL ELLER FISK?

SSK inledde Elitserien som man alltid gör:
med 47 raka förluster. Sen kom man på att

man inte längre spelar i Elitserien utan i de
ekonomiskt ruinerade träskmarker som heter
Allsvenskan. Då ryckte man upp sig och vann
158 raka matcher och ligger i skrivande stund
på kvalplats. Återstår att se vad som händer när
NHL-grabbarna återvänder till Nordamerika.

GUD I KYRKAN

Skolavslutningar får äga rum i kyrkan men
bara om Gud själv inte nämns. Ingen levande
människa begriper meningen med detta beslut
men ryktet säger att Fan själv är rätt nöjd.

ANTIKRUNDAN PÅ BESÖK

Antikrundan kom på besök till vår lilla
stad. Programmet har ännu ej visats i TV,
men ryktet säger att Södertäljes kommuns
skolpolitik uppvisades och dömdes ut som helt
passé och utan värde.

HAN, HON ELLER HEN?

OK! OK! OK! Sluta tjata! Vi säger väl
”HEN” då, men skyll för bövelen inte på oss
i Täljerevyn om det blir svårt med framtida
könskvotering!!!
Torbjörn Wrighed, förf. Tälj.rev.

Scania -ett hållbart företag
Scania är starkt engagerat i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem.
I vårt hållbarhetsarbete prioriterar vi utbildning av förare,
förfinad motor- och fordonsteknik, förnybara bränslen, förbättrade logistiksystem samt effektivare fordonsekipage.
Det innebär att Scanias kunder erbjuds fordon och tjänster för bästa möjliga driftsekonomi och miljöprestanda
under dess livscykel.

Hållbarhet genom
engagerade
medarbetare
För alla inom Scania är
det naturligt att i det
dagliga arbetet verka
för ett hållbart samhälle.
Alla medarbetare bidrar
till ständiga förbättringar och tar ansvar för sin
egen hälsa och arbetsmiljö. Det är viktigt för
en hållbar utveckling
och ett lönsamt Scania.

www.scania.com

Fotografi och grafisk formgivning: Göran G. Johansson, www.telgefoto.se. Omslagsbild: Mats-Åke Olofsson/Ohlsson & Co. Tryck: Kringel-Offset, Södertälje 2013.

Vi tackar:

Södertälje Teateramatörer, Mikaela Hurme, Erik Landin,
Margareta Lithén och alla andra som hjälper till
efter att programmet gått till tryck..

Arrangörer: Södertälje kommun OCH Täljerevyn

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

www taljerevyn nu

