Täljerevyn gör lokal
politisk satir
Vadå lokal politisk satir? Vad är det för nåt?
Det låter pretentiöst.
Täljerevyn vill vara en humoristisk blåslampa
på dem med makt i Södertälje. Trampar man
i klaveret ska man veta att man kan trampa
rätt in i en sketch av Täljerevyn.
Men revy ska ju vara trams och buskis? Sant.
Vi älskar trams. Vi försöker trycka in trams i
alla sketcher även om ämnet är allvarligt.

Men kan man hänga med i revyn även om
man inte är från Södertälje? Svaret är ja.
Räven är också ny i stan och tillsammans
med henne får vi under föreställningens gång
reda på allt vi behöver veta för att förstå vem
som är vem och vad som är vad.
Men är vi pretentiösa då? Ja, det är vi nog.
Men om inte vi tar oss själva på allvar kommer ingen annan göra det heller. Humor kan
vara allvarliga saker även om trams är en
ledstjärna.

Men ni kära publik, ni behöver inte ta oss på allvar. Det räcker
att ni skrattar. Det ger oss energi och glädje. Vi möts i skrattet.
Då blir salong och scen ett med varandra och tillsammans
skapar vi en kväll att minnas.
Lasse Karlsson, regissör
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Akt 1
Ouvertyr
Jag är en stadsräv – text: Gustav Gälsing
Kommunroboten – text: Lasse Karlsson
Rävspelet – text: Lasse Karlsson

I ett dyrt parkeringshus – text: Owe Lidemalm
Södertäljebrexit – text: Lasse Karlsson
Får jag LOV – text: Lasse Karlsson

Wienerdals snedsegling – text: Gustav Asplund
Arbetsförmedlingen – text: Lasse Karlsson

Menskoppen – text: Jenna Gillinger
Jäv bakom örat – text: Lasse Karlsson
50 år efter månlandningen – text: Torbjörn Wrighed

Ett tågspel – text: Owe Lidemalm
Södertälje south – text: Lasse Karlsson
Richard beviljar bidrag – text: Lasse Karlsson

Flyger på höga moln – text: Owe Lidemalm
Staffan får kicken – text: Torbjörn Wrighed

Ta paus – text: Gustav Gälsing

Akt 2
Någon där – text: Lotta Köhlin
Två procent – text: Torbjörn Wrighed

Vikingasjukan – text: Jenna Gillinger
Kokainrundan – text: Gustav Asplund

Tommys Medley – text: Owe Lidemalm
Stödlinjen – text: Lasse Karlsson

Fri utan cigg – text: Sandra Karlung
Kvarteret Arseniken - text: Owe Lidemalm

Apoteksotjänst – text: Gustav Asplund, Pär Lindberg
Maj och Leif – text: Lotta Köhlin

En ny chans – text: Lotta Köhlin
Vi måste prata om din skärmtid – text: Sandra Karlung

Ska vi byta klubbdirektör med varann
– text: Owe Lidemalm
SSBBK – text: Lasse Karlsson

Välkommen till Hotell Torekäll
– text: Owe Lidemalm
Hotell Torekäll – text: Lasse Karlsson

Tälje – text: Gustav Asplund

Hur blir kanalåret 2020?
2019 torde vara svåröverträffat.

Vi har med om fantastiska saker under
året som gick. Man har grävt och
fört oväsen, spontat och tappat
lyftkranar, utvärderat oförutsedda svårigheter
och omkalkylerat budgeten, hackat och
naggat på stackars Kusens backe. Inte
sedan istiden drog fram har Kusens blivit
utsatt för så mycket, och…. ja, vi lever ju i
klimatförändringstider, så det är kanske inte
så konstigt.

Ett lyckat jubileumsår har det varit,

för det har företrädare för kommunen vid
upprepade tillfällen talat om för oss.
För att understryka hur lyckat allt varit väljer
man nu att förlänga kanalåret. Men hur
många år då? Tja, vem vet, kanalen har ju
bara funnits i 200 år, så att säga att allt ska
vara klart redan 2022 känns nästan som en
besvikelse.

Klart är också att allt blir dyrare.

En miljard extra är senaste budet. Tack och
lov går det på den statliga notan, men det är
ju ”vi” det också…

För att riktigt kröna randet,

valde Sjöfartsverket att säga upp avtalet
med entreprenören, trots att flera års
arbete återstår. Man medgav själv skuld
och för säkerhets skull påpekade också
Boel Godner: ”Vi är luttrade av statens dåliga
upphandlingar.”
En gissning är att samma företag som nu
fått sparken, vinner även nästa upphandling,
fast till ett högre pris förstås. Och är det
inte dags att byta projektledare igen?
Fotbollslagen byter ju flera gånger om året,
men nu har samma suttit i mer än 1 år.

Men 2020 lurar nya projektutmaningar. Luna-huset är den

senaste kallduschen. Glöm det där med
trygghetskameror, för de lär lossna och ramla
ner i skallen på oss. Luna-huset är ”utdömd
egendom”. Vad händer om någon nyser
riktigt ordentligt och eller sjunger för högt?
Torbjörn Wrighed

Sommaren 2018 satt jag på
Ekensbergs brygga när Göran Groth

kom fram och frågade om jag ville göra
någonting i gamla teaterladan i Årby!
Ladan har stått tom och tyst i tio år
sedan Enhörna teaterförening lagt ned
sitt långa och uppskattade jobb där.
Jag nappade direkt och fick med mig
min sambo Ia, Torbjörn Westerberg,
Kicki Carlsson och Hasse Qviström som
fulla av erfarenheter av sånt här blev
min livlina i det som skulle visa sig bli ett
intensivt, jobbigt men sjukt kul projekt.
Anledningen till att jag överhuvudtaget
vågade mig på detta var att Årby ligger i
Enhörna. Händer det något i Enhörna så
kommer Enhörnaborna!

Nervöst var det visserligen ändå fast

första kvällen som gästades av Johan Boding.
Fullsatt, succe,´varmt, Sverige vann mot
Tyskland i fotboll allt funkade! Sedan har
vi haft tre galet härliga kvällar så dagarna
när jag och Torbjörn högtryckstvättade hela
ladan eller när Ia och min dotter Tyra bakade
bröd, Kicki gjorde annonser, Hasse bar
ljudanläggning och samtidigt stod på scen var
mödan värt. Djupt tacksam till Åsa Delham
,Tommy Cilthe och revyorkestern och hela
ensemblen Lotta, Gustav, Sandra och Lasse
Karlsson samt de grymma och varma gäster
som kom förbi och fick detta att inte bara flyta
utan flyga högt!
Hoppas vi ses nästa sommar!
Owe Lidemalm

Sommar på Årbyloge!

De esta av er som kommer och tittar på våra revyer har ju sett oss förut.
Flera av er har sett fler revyer än vi själva
varit med om att göra. Täljerevyn spelas
traditionsenligt i januari och februari varje år.
Skönt att börja året med ett skratt, visst är
det. Men vi har även gjort andra saker. Under
några år så gjorde Täljerevyn julshower. Bland
annat på Tom Tits. I år ville vi testa något nytt.
Det var främst Owe som tydligen hade för
lite att göra den gångna sommaren så han
drog ihop oss i revyn och ringde runt några
av våra revyvänner runt om i Sverige. Vi som
reser varje år på Revy SM vet ju att det spelas
utmärkt revy runt om i landet. Detta ville vi
visa Södertälje. Så fyra kvällar i somras hade
vi vänner från stan och gäster från revysverige
där vi bjöd på favoriter i repris under en
helkväll i Årby loge ute i Enhörna. Första
kvällen var det vår ”egna” Johan Boding som
tillsammans med Revybandet brilljerade.

Andra kvällen hade vi några som kanske
är lite mindre kända här i våra trakter men
giganter i Norrland, Patriks Combo från
Östersund. Ett galet kul gäng som har en
sällan skådad spellust och musikalisk humor.
Tredje kvällen fick vi dit Östen med resten, fast
utan resten… Alltså Östen Eriksson och Jens
Kristensen. Deras värme och rutin fick alla
att sjunga med. Sista kvällen var det en trio
från Stockholm. Janne Åström, Conny Blom
och Andreas Nilsson. Andreas som ju är från
Södertälje. Lokalt hade vi kuplettkompaniet
och Cecilia Q Öhrwall med bror. Alla kvällar
var slutsålda och stämningen var fantastisk.
Årby Loge är ju en riktig pärla. Vi var många i
revyn som slet hårt för att detta skulle bli av.
Tack alla grannar och andra Enhörnabor som
stöttade detta. Ingen nämnd ingen glömd.
Men främst tack till Owe och hans familj som
drog det tunga lasset att få allt på rull. TACK!
Hans Qviström

