PROGRAM

Södertälje, världen och
Täljerevyn startar om
När vi klev av scenen 16 februari 2020 så hade vi ingen aning om att det skulle dröja så
länge tills vi fick möta vår publik igen. Inte kunde vi heller ana att hela världen bara en
knapp månad senare skulle stanna och ingenting längre skulle vara som förut. Alla artister
fick i princip näringsförbud över en natt. Allt ställdes in. Även Täljerevyn 2021. Därför är vi
nu trots fortsatt oroliga tider otroligt glada över att få träffa er igen.
Visst får man nya perspektiv när det som alltid varit en självklarhet inte längre är det. Det
är numera en lyx att få vara tillsammans och
uppleva något ihop. Den alldeles särskilda
magi och energi som uppstår när artister
möter en publik var satt på vänt men nu är
väntan över.

Nu kan vi starta om. Vi gör en omstart. Tillsammans. Vi har laddat upp med sketcher, musik
och dans som vi är väldigt sugna på att få visa
för er. Och i år är vi såklart extra stolta över att
kunna presentera en så välkänd och folkkär
artist som Carina Lidbom i ensemblen.

Men gladast är vi för att du är här. Välkommen!
Lasse Karlsson – regissör

Text: Owe Lidemalm

OMSTART

Åter står vi här trots en del besvär
Vi har krupit ur vårt skal
Så i kväll skall vi ha fest o bal
glöm vaccinspass och journal
För i kväll….
Vi gör en omstart
Vi börjar om snart
Sakta vaknar det som låg i träda till liv
Vi gör en omstart
För något fruktbart
Det som har varit gömt i snö har tittat fram
Och vi har ca ”två o en halv” timmes program!
Det som börja ganska dåligt har gjort svenska folket
tåligt
Trots vi saknar takt o ton och lukt och smak
Vi glömt har hur vi klär oss och går runt om ingen ser
oss
Med ett stiligt övre men med naken bak
Att sitta inne i två år fast hemma, det var skit
Nu rensar vi systemet vårt och trycker på Delete
Att sitta timme in och ut blev nästan nådastöten
nu stänger vi vår skärm och stryker alla videomöten
Vi gör omstart
Vi börjar om snart
Vi lämnar vår kokong
Och börjar leva igen
Vi gör en omstart
En helt ny avfart
Vi kör på nytt och glömmer varifrån vi kom
Vi ruskar av oss gammal smuts och börjar om.
Stadsministern slutade och hela landet lutade
Men vem skulle få styra skutan nu?
En kvinna? Nä, helt otänkbart
men då kom Magda in med fart
Och talmannen hann inte fika klart
Det tog hundra år av rösträtt innan vi fick in en tjej
Och först när hon fick frågan, ja då svarade hon nej
Sen sa hon ja sen nej sen ja och ingen fatta hur det va
Men plötsligt satt hon där en dag och allting var okey
Det blev en
omstart
en tydlig omstart
en katt bland herr -melinerna
som börjar på nytt
en start med mersmak
hon har fått styrfart
Nu styr hon fram i maktens korridor
Få se i höst nu hur vår Magdalena mår.
Ja tänk hur vi fått lida med ett virus vid vår sida
Trots vaccin ifrån vår stora bilfabrik
Med två tre stick i armen och med kraft och mod i
barmen

Måste livet som vi lever bli sig likt
Så när himmelen blir mulen ner till Thailand resan bär
snart
Sen sitter man i packat plan och tror att man är
helsmart
För om jag nu måste offra mig skall inte nån annan
gotta sig
Och säger nån nåt om karantän så får jag svår migrän
Vi kräver omstart
Vi startar om snart
Vi börjar om från skratch
Och blickar framåt igen
Vi får en omstart som skakar om klart
vi måste umgås för att slippa abstinens
och blir vi lite sjuka har vi ju karrens.
Åh hur mycket ska vi orka ta
Kan inte allting åter va
som det egentligen skall va
farväl till avståndstagande man vill ju bara ha en kram
en varm och hjärtlig kram…
Omstart
Vi börjar om snart
Vi lämnar vår kokong
Och börjar leva igen
Vi gör en omstart
En helt ny avfart
När dagen gryr så skall den banne mig va ny
Så ta din plats för snart så börjar vår revy
Det har gått ett par år sen vi senast fick vrida och
vända på ditten och datten
Allt känns igen men det har varit spänt för att undvika
påhopp och tramp i rabatten
För det är inte enkelt att skämta om fotboll och SSK
utan att bli vass
Eller ta upp alla tröga beslut från kommunen som ofta
är helt kass
Inget är heligt men ofta så finns inget självändamål i
att va dum
makten skall granskas och hålla för det men ibland är
det någon som e skum
det finns saker vi missar och annat vi ser som sen
leder till skratt, eller tankar om nåt
Nu har sakerna legat och vuxit sig stora till sketcher
som retar, kittlar så smått
Å slutligen står vi här vi vill ju stå där du är
För bara tillsammans så vet vi ju snart om detta bär..
Men först en omstart
Vi startar om snart
Vi ruskar av oss gammal smuts och börjar om.
Så glöm all instängd karantän och hämtmaten i
lägenheten
Lång lång väntan på ett svar och tystnaden och ensamheten
Umgänge fast på distans och aldrig i en klunga
Inte kunna ta en dans och aldrig ens få sjunga
Munskydd handskar och visir som nya vardagskläder
Bunkra kallkonserver, toapapper ,spik och bräder
Omstart vi startar om snart
Så sätt dig nu bekvämt så skall ni äntligen få se revy!!!
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Nena
I år firar vi att Nena har jobbat 20 år med
Täljerevyn. Täljerevyn skulle inte klara
sig utan Nena. Hon fixar det mesta. Allt
ifrån att ta fram den konstigaste rekvisita
man kan tänka sig till att krypa upp till
följe-spot-platsen i taket. Hon sufflerar
vid repetitionerna. Hon håller koll när alla
fyller år, fixar tårta och ser till att det hela
tiden finns godsaker till ensemblen uppe i
green room. Hon är helt enkelt fantastisk.
Tack för 20 roliga år, Nena. Du kör väl 20
till?
Som vanligt vill också Nena och Täljerevyn
tacka alla som i smyg eller öppet hjälpt till
med att ordna fram rekvisita. Särskilt Mikaela
Hurme, Erik Landin och ”Vicevärden” .

Alva Westerberg
Jag heter Alva och ska vara med på scen i år.
Jag är otroligt tacksam och glad för att ha fått
göra denna resa och resan började faktiskt
redan när jag föddes. Torbjörn min pappa tog
upp mig på scen i applådtacket när jag bara
var 1 månad gammal och på den vägen är
det. Jag har länge varit med och sålt program,
hjälpt pappa med scenografi och delat ut
blommor i applådtacket! Så att komma in
som skådespelare i år föll sig ganska naturligt,
jag har ju känt majoriteten av ensemblen
hela livet. Det känns helt fantastiskt att fått
chansen att stå på scen och fått lära mig så
mycket av alla begåvade människor jag har
omkring mig.

Akt 1
Omstart – text: Owe Lidemalm
Lars Greger – text: Lasse Karlsson
Kommunal bilhall – text: Lasse Karlsson
Anders Tegnell – text: Owe Lidemalm
Märta 1 – text: Carina Lidbom
Två kvinnor – text: Jenna Gillinger
Handyman – text: Åsa Dellham
Mer än förväntat – text: Anders Berggren
En bro mellan broarna
– text: Lasse Karlsson
Pandemi – text: Åsa Dellham
En liten fladdermus
– text: Alva Westerberg
Tik Tok går på toka – text: Åsa Dellham
Märta 2 – text: Carina Lidbom
Få ledigt – text: Owe Lidemalm
Samtyckesbrottning – text: Jenna Gillinger
Carina pratar med publikena
– text: Carina Lidbom
Säg mig att ni inte går
– text: Jenna Gillinger

Akt 2
Abbatar – text: Jenna Gillinger
Fiskarna tjatar vidare
– text: Torbjörn Wrighed
Gästhamnen – text: Lasse Karlsson
Att inte angöra en brygga
– text: Owe Lidemalm
Nya chefen för kanalbygget
– text: Lasse Karlsson
På utsikten över kanalen
– text: Torbjörn Wrighed
Jobba hemma – text: Jenna Gillinger
Skatorna och råttan – text: Lena Linnér
Tim Jones – text: Tom Jones
Foliehatten – text: Owe Lidemalm
Knark på systemet – text: Lasse Karlsson
Farstalångnäsa camping
– text: Lasse Karlsson
Tatuerad – text: Owe Lidemalm
Tekniska nämnden
– text: Torbjörn Wrighed
Utvandrarna i Glasberga
– text: Lasse Karlsson & Åsa Dellham
Tomten blev till sand
– text: Anders Berggren
Märta 3 – text: Carina Lidbom
Nu vänder det – text: Jenna Gillinger

HUMOR SKA MAN
TA PÅ ALLVAR
Vad är humor?

Undertecknad är uppfödd med

Man ställer frågan till sig själv varje år. Är det
här kul? Hänger publiken med i svängarna?
Undertecknad skrev sin första sketch
(framförd inför betalande publik) för 39 år
sedan. Det borde garantera att jag lärt mig att
vara rolig och inser vad publiken kommer att
skratta åt, kan man tycka. En sak är klar: om
någon ung revyförfattare frågar, så har jag en
uppsjö med goda allmänna tips. Men när det
sedan kommer till produktionsstadiet, så har
ingenting blivit lättare.

Hasse & Tage, Povel Ramel, Woody Allen och
Monty Python. Då och då försöker man hitta
inspiration genom att återvända till deras
produktioner. Det här är bra, tänker man, men
skrattar man? Nej, det är ganska sällan. Man
påminns om att humor är färskvara.
Jag har läst ett antal biografier över stora
humorister. Lägg därtill några böcker om
själva ämnet HUMOR. Den bästa jag kan
rekommendera är Bertil Torekulls:

Att vara rolig är svårt.

Där finns mycket klokskap kring ämnet.
Boken sammanfattas redan på omslaget
med det paradoxala: Humor måste man ta
på allvar.
Och i det ingår att ta sig själv på allvar. Man
börjar bli gammal. Ska jag fortsätta hålla
på med det här? Är jag själv en färskvara
som överskridit utgångstiden? Blir det här
revyåret, det år då jag, insnärjd i bisarra
idéer utan verklighetsförankting, blir bortledd
i tvångströja av tillkallad sjukhuspersonal.
Spänningen är olidlig…

Min favoritbortförklaring kommer fram varje
höst: ”Sinatra åkte jorden runt i decennier och
sjöng samma gamla låtar, men själv måste
man hitta på nytt hela tiden…”
Svårast är att stå ut med den omedelbara
recensionen. Med detta menar jag publikens
reaktion. Garvade inte publiken, då var
det inte tillräckligt kul. Så enkelt är det.
Självförebråelserna övermannar en och
gamla meriter betyder ingenting. Hur kunde
jag utsätta de stackars skådespelarna för
detta? Det sistnämnda är det värsta. En elak
recension kan jag lugnt säga att jag står ut
med, men att ha satt sina kompisar i plurret
med en dålig text…

”Vitsen med humor”

Torbjörn Wrighed
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