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– om att vara i eller utanför en produktion
vi kan stärka känslan av att varje produktion är hela
Teodoks produktion och en angelägenhet för oss alla.
Det är därför vi i Spadtagsredaktionen jagar folk
i produktionerna när de är som mest trötta och inte
alls vill skriva några artiklar - för att de/vi som inte är
med ändå ska veta vad den nu pågående produktionen brottas med, gläds åt, behöver hjälp med just nu.
Det finns sätt att vara mittemellan, att vara med
lite grann. Själv gjorde jag Huset till en produktion
där jag är med genom att skruva ihop en del av scenografin (långt ner på regi-vänster om någon vill
undvika att gå där).
Tankar kring detta?
Skriv i Spadtaget!

Det kändes så tydligt när jag var i Gamla Folkets hus
häromdagen och frågade en medlem som jag visste
var med i Huset – ”hur går det för er?”
Det första var alltså att jag frågade ”hur går det för
er?” Det andra när jag som Spadtagsredaktör skulle
få någon i Husets PR-grupp att skriva något om hur
produktionen skall marknadsföras (jag hoppas att ni
några sidor in i tidningen skall hitta en sådan artikel).
Men då, när jag skulle ringa så uppstod snabbt frågan
– och vem ska jag ringa till då, vilka jobbar med PR i
den här produktionen?
Vi är många i föreningen som går ut och in i de
olika produktionerna. Man är med, man är borta ett
år – eller tio år – och man kommer tillbaka. I alla fall
gör många det.
Och vad jag vill med de här raderna – tror jag, jag
vet inte alltid vad jag vill – är att fundera kring hur
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Ordföranden har ordet:

MEDAN FÄRGEN TORKAR
Har haft det lite ensamt och sorgligt ett tag
men så härligt det var att komma till teatern
igår kväll – och träffa vännerna! Stötte på
två pigga tjejer från Mitt-i-tidningen som vi
sällan kommer i närkontakt med. Och så
stod dom där i kylan i foajén och verkade
intresserade på allvar. Bra jobbat PRgruppen!

Ni fattar – dom saker som gör det spännande att
gå på teater helt enkelt.
Nu värmer jag mig framför en brasa denna kalla
februaridag. Och undrar om färgen på entrédörrarna
kommer att torka i den här kylan.
Jag var kvar i huset rätt länge i går kväll, lyssnade
om jag skulle höra Verner komma tassande medan
jag höll på med den där röda färgen som klimpade
sig lite fast Lars-Erik bearbetat den med vispen.
Egentligen skulle jag bara målat innerdörrarna men
jag kunde inte sluta.
Verner? Jo jag hörde honom. Han kom nerför
trappan från ”salongen”, stod osynlig bakom en vägg
och iakttog mig. Gjorde mig uppmärksam på lite
spill som jag genast borde ta bort med lacknafta. Jag
gjorde som han ville. Verner har varit med i många
år, han har sett dom där dörrarna bli målade för länge
sen. Han vet hur det ska gå till.
Vet han hur det kommer att gå med HUSET
också? Vet han var vi landar?
Kan han förutse hur utfallet ska bli när han ser oss
komma och gå, när han osynligt följer repetitionerna,
när han lyssnar på vilka beslut styrelsen fattar?
Men en ghostman som Verner – är han förhindrad
att ingripa?
Kan han bara iaktta?
Antagligen, annars skulle väl husgruppen fått en
vink om att nya isproppar i rören är på gång. Snälla
Verner – inte en översvämning till!

Vi får väl se om det kommer något reportage nästa
vecka och bilder på den yngsta – Hedda Thulin – och
den äldsta i föreställningen – Olle Månsson.
På läktaren höll Sten och Sara Lo till. Det var
kostymkväll och folk kom och gick, provade och såg
glada eller misslynta ut. Så är det ju, det tar tid ibland
att hitta det som känns rätt för karaktären – eller tills
man förstått att kostymören har en tanke med varför
man ska ha just dom färgerna…
Och Catarina G finns överallt. Glad och energisk
löser hon allt som kommer i hennes producentväg.
Så mycket handlar om ljudet i en musikal. Och så
har hon lyckats ragga myggor till nästan inga pengar
alls.
För pengar är det ju fortfarande inte gott om –
även om läget är betydligt bättre än som det såg ut i
november.
Vi räknar ännu med att föreningen får skjuta till
en del av egna medel för att allt ska gå ihop – men
på pappret går det ihop. Känns gott efter sömnlösa
novembernätter.
Jag kommer förstås att gå och titta några rep före
premiär. Försöka vara nollställd och inte fast i hur jag
tänkte att det skulle bli när jag skrev.
För regiteamet har en egen tolkning och en egen
uppsättningsidé som jag har all respekt för. Det jag
ska vill fokusera på när jag tittar är:
• Om man förstår vad som sker på scenen.
• Om man fattar vilka personerna är och vad det är
dom vill.
• Om det är spännande, om det är roligt, om det lever.
Rollerna måste göra instruktioner utifrån till eget material, hitta impulser, samspelet = leva på scenen.
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Hur säljer vi HUSET?
Snart är det premiär på ”Huset – en het
musikal”. Den 10 mars smäller det! Och
publik vill vi ha. Frågan är bara : hur når
vi ut till människorna som vi vill ska bli vår
publik?

”I Stortjuvens År, En stark brygd i Kallhäll” –
Järfälla Nyheter
”I Stortjuvens År, Stark regi ger alla möjligheter på
scen” – Järfälla Tidning
”I Stortjuvens År, Förvirrad upplevelse” – DN
(Ingegärd Waaranperä)
Och så efter att vi spelat färdigt:
”4  500 hann se föreställningen, Färdigtjuvat i
Kallhäll” – Järfälla Nyheter
”I Stortjuvens År, Amatörer inte bara skådespelare”
– DN Runt stan
Och så några rubriker att begrunda med tanke på
den ekonomiska situationen inför uppförandet av
HUSET:
”I stortjuvens År, 20 000 kr fattas trots publiksuccén”
– DN Runt stan
”ABF räddar Johanna-teatern” – Järfälla Nyheter
Ingressen var: ”Det kan nu bli en lösning på Johanna
-teaterns lokaltrassel. Efter vräkningshot och två och
ett halvt års avtalslöst tillstånd får Föreningen för
Teater och Dokumentation löfte om att vara kvar i
Kallhälls gamla Folkets hus”.
Så ni förstår att det har funnits problem många
gånger i Föreningens historia. Men – vi har överlevt
dem alla, så alltså, misströsta inte, allt kommer att gå
bra!
Och så var det det här med att nå ut till den kommande publiken, ja. Självklart ska vi använda oss
av alla datoriska medel, som vi kan uppbringa och
förstås den som ligger närmast till: mun till munmetoden. Själv tänker jag använda telefon och ringa
upp rektorerna på Järfällas högstadieskolor och
gymnasier och be att få komma ut till deras skolor
och berätta om Musikalen Huset och dela ut flyers.
Skolorna är viktiga besökare. Catarina G gör också
ett skolmaterial att användas i klasserna i samband
med teaterbesök. Och, alla ni som går i skolan: sätt
upp affischer, lägg ut flyers, berätta och prata för
varan ni också, så ska vi nog kunna locka skolklasser
till Huset. De kommer att få en ”grym” upplevelse,
eller hur?
Kram på er alla, både Musikal-hus-folk och Gamla
Folkets Hus-folk!

Det var mycket bättre förr!
–Nej, aj, så får man ju inte säga!
Men faktiskt, det var lättare då att nå ut med information om en ny produktion.
–Va? Med de enorma möjligheter, som finns i dag,
i de sociala mediernas tidevarv, med Hemsidor och
Facebook och Twitter och …, kanske ni invänder.
Men förr, då skrev tidningarna om oss, de gjorde
förhandsreportage och ofta recenserade de också,
samma uppsättning! På 1980-talet fanns det två
lokaltidningar i Järfälla:
Järfälla Tidning och Järfälla Nyheter och dessutom hade DN en bilaga som hette Runt Stan, som
bevakade Stockholms förorter med en separat del för
Järfälla, Upplands Bro. Och alla skrev de om oss och
det på det mest fantastiska sätt.
Jag går tillbaka till 1984/85, då vi satte upp
”I Stortjuvens År”. Förhandsrubrikerna kunde låta
så här: ”Bäddat för succé” (med ett stort uppslag på
mittsidorna med stora bilder och reportage), DN
Runt Stan den 31 januari och ”Kallhäll går i premiärfeber”, Järfälla Nyheter tre veckor före premiären
den 9 februari, med reportage och bilder inne i tidningen under rubrik ”Det våras för Lasse-Maja” och
”Årets stora premiär närmar sig” på första sidan i DN
Runt stan.
Jag hittar också ett litet reportage om Lasse
Dahlberg, som skrev musiken i DN Runt stan i samband med att musiken var färdigskriven, alltså väldigt långt före premiären. Och så hittar jag en stor
artikel i DN Runt stan från 1 juni, åtta månader före
premiär, en helsida med rubriken ”I Stortjuvens År”.
I Järfälla Nyheter hittar jag en artikel ”Med Stor
tjuven på läger” från sista veckan i augusti 1984, som
handlar om en upptaktshelg på Barnens Ö, som föreningen ordnade. Oj, nu hittade jag ett reportage
i Expressen från 2 februari 1984, alltså ett år före
premiär med rubriken ”Nu stjäl Lasse-Maja kyrksilvret igen”! Och så kommer recensionerna:
”I Stortjuvens År imponerar, Lär mer än 100 historie
lektioner” – DN Runt stan
SPADTAGET
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VARGA
för att problematisera temat eller öka kontakten
med publiken.
Vi har plats för sex till åtta grupper i projektet. Deltagarna består i huvudsak av unga tjejer.
Regissören och deltagarna i gruppen kommer att
få utbildning och vägledning av en professionell
dramatiker, av personer som kan temat och av
projektledarna. Den färdiga produkten ska senare
spelas för unga, tjejer och personer som arbetar med
ungdomar.
Den här informationen och en hel del mer kan
man läsa om på www.vargaprojektet.se
Vi har blivit kontaktade av ATR och Centrum
för dramatik som står bakom projektet.
Jag har fått en förfrågan om jag vill delta som
dramatiker och föreningen har fått frågan om man
vill vara en av de deltagande grupperna.
Efter ett spännande samtal med några av initiativtagarna tyckte jag att det lät som helt rätt för oss.
Det betyder att ganska snart efter premiären på
HUSET har vi en första träff med t.ex. Sebastian
som är samhällsvetare och som har forskat en del i
ämnet. Alla som är intresserade av att vara med på

Varga, som kommer från namnet Varja,
står för styrka, kraft och mod. Inom
Vargaprojektet diskuterar vi tonårstjejers
konflikter. Dessa har förändrats de
senaste åren och även om vi upplever
att det i huvudsak har förändrats till
det bättre genom att tjejer med verbala
metoder tar mer plats i skola och i
sociala sammankomster så har även
våldsstatistiken ökat bland tjejer.

Vårt syfte är att genom teater skapa debatt kring
detta bland unga tjejer och bland vuxna som
arbetar med ungdomar. En debatt som dels kommer
att leda till en normkritisk diskussion om förväntningar på tjejer och killar, dels som kommer leda till en
konstruktiv diskussion om bättre och sämre konfliktmetoder. En andra sak vi laborerar med i våra
berättelser är sociala medier. Meningen är att sätta
konflikter i aktuella sammanhang som kan ta form i
den digitala världen. Därför kommer vi att på olika
sätt dramatisera eller använda dessa digitala forum
SPADTAGET
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något sätt ska komma då! (Det kommer att bli ett
datum som inte krockar med föreställningarna av
HUSET.)
Vi ska så småningom hitta vårt material, det vi
vill bygga pjäsen på. Tanken är inte att det ska bli en
moralitet om att det är fult att slåss – kanske finns
det t.o.m. lägen när det är berättigat med visst våld?
Jag påstår inte att det är så – men det kan vara
så… ( Jag har skrivit en del om det här, t.ex i
romanen ”Himlen som tak” och också i ”Oktober”.)
Skulle tycka att det var spännande att vi återigen
samlas i nåt som vi förut kallade för ”forskningsgruppen”.Alltså där hela gruppen är engagerade i

att ta fram material till pjäsen, diskutera vad som
är viktigt och intressant. Ta upp situationer från sitt
eget liv. Prata om grejer man varit med om etc. Det
är så man kan få fram ett riktigt spännande och sant
material. (Sant betyder i det här sammanhanget
framför allt att ”så här skulle det kunna vara”, inte
nödvändigtvis att varenda detalj har skett i verkligheten.)
Vill ni vara med?
Mejla till canniemoller@gmail.com

Cannie

Teodok har fått tillökning
Vi hälsar följande nya och nygamla medlemar välkomna:
Anna Weitman, Louise Nilsson-Rundlöf, Alva Liinanki, Frida
Johansson, Lars Holgersson, Christina Lehner, Catarina Gnosspelius,
Hans Boström och Pelle Wängborg.

SPADTAGET
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Tankar från en
gräsrot i Husets rabatt
Nu är jag med i en produktion igen! Något
som är både väldigt hemtamt och alldeles
obekant på samma gång. Eftersom jag har
varit med förr (för ganska så länge sedan)
och är med nu igen kan jag inte låta bli
att jämföra förr och nu. Visserligen har
vi inte gjort någon musikal förrän nu, så
jämförelsen kanske haltar ibland, men
på några punkter kan man dra paralleller
mellan nu och då. Minnet kan också spela
mig spratt, förstås, men i alla fall…
Det första jag tänker är: Alla människorna! Även
om man aldrig har träffats förut och inte alls känner
varandra innan, så är det som att man alltid har känt
varandra. Att komma med igen efter alla dessa år
är som att återuppta samtalet med en barndomsvän
man inte har pratat med på länge. Den gemensamma
”bakgrunden” är teatern och vårt gamla teaterhus.
Det som ”hänt sedan sist” är de små detaljerna om
varje person som man får reda på allteftersom.
Det andra jag tänker är: Arbetskvällarna!
Inte riktigt samma engagemang från alla i
föreningen/produktionen som jag är van vid från
förr, tyvärr. Inte från mig heller. Undrar vad det kan
bero på? Då var föreningen ny och huset var nytt för
oss och krävde mycket arbete. Var det det som gjorde
att det var självklart att ställa upp på alla arbetsdagar?
Är det mer och fler som ”drar” i en nuförtiden? Har
vi fler fritidsintressen nu? Är skolan och arbetslivet
mer krävande nu? Jag själv är inte längre den ensam
stående entusiast, som jag var förr. Entusiasmen
finns ju där, men man, barn och åldrande förälder vill
jag ju också ha tid för. Den här helgen hann jag i alla
fall bidra med två timmars arbete för Huset, bättre
än ingenting. Som tur var fanns det en hel del annat
folk på plats som hängde strålkastare, sydde spets
tyger, rengjorde lampor och målade.
Nästa tanke är: Mötena! Som jag minns det hade
vi förr ofta möten, där både stort och smått avhandlades, både om föreningen och om den aktuella
produktionen. Det kunde bli väldigt långa kvällar
- på gott och på ont. Jag vet inte om den typen av
stormöten är det bästa sättet att göra det på, men
SPADTAGET
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Ett podium byggs till "Huset".
då kände jag mig mera ”med” i de diskussioner som
fördes och det som hände. Det fanns ett tydligt
forum för alla att bli informerade och få chansen att
kunna säga sitt.
Sedan tänker jag: Vi måste bli tydligare! Tiderna
förändras – men om vår förening fortfarande har
idén om att vi ska jobba gemensamt för att driva
fram projekten, så måste vi se till att alla är delaktiga
och informerade. Och det måste vara självklart att
vi inte bara är med för att spela teater, utan även för
att arbeta praktiskt med allt som finns runtikring en
uppsättning, var och en efter förmåga.
Min sista tanke: Det finns, trots de skillnader jag
lagt märke till, en sak som är gemensam för både förr
och nu. Och det är att vi, ett gäng ambitiösa amatörer understödda av proffs ändå lyckas, att med
våra gemensamma krafter, iscensätta fantastiska
föreställningar.
Och så det där med minnet… repscheman,
hurdana var de förr? Nu är de helt fenomenala!

Edith
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Finloppis 2011...
Hela vårt fina Teaterhus sjöd av aktiviteter söndan den 10 dec. "Huset"-ensembeln hade
genomdrag, det pågick förberedelser för medlemsmöte och luciafriande och i foajen hade
vi LOPPIS.
Många medlemmar hade skänkt fina grejer, det var fin-prylar, böcker av alla slag, dvd och
cd - en härlig blandning till försäljning. Café-gänget serverade glögg, varmkorv och kaffe
med gott lussebröd.
Kommersen var god - vi sålde till flera "villastadsbor", men framförallt var det många
medlemmar som passade på att göra fina julklappsfynd. "Huset"-gänget kom ned i
pauserna och passade på att käka korv och köpa roliga prylar och böcker!
Det var roligt och gemytligt i foajen den dan och vi var nog alla överens om - att nästa
gång satsar vi på en "Stor-loppis"! Kanske till våren...? Självklart blev det en del välkomna
slantar till föreningens kassa... hur mycket ser man i årsmötesprotokollet (förhoppningsvis)!
Dagen avslutades med medlemsmöte och ett stämningfullt luciatåg!
Vi i "Loppis och cafégänget" – Per Hillbom, Elin Ringström, Kaarina Cifuentes, Åsa
Rosendahl, Dan Wester, Håkan Näsström samt Agneta och Lasse Lundwall tackar alla
som bidrog och deltog!

SPADTAGET
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...och
STORLOPPIS 1987

Pengaräkning efter storloppisen i december 1987, som ni kan se blev det ganska mycket.
Med i bilden från vänster till höger: Åke Söderkvist, Anne Sohlström, Lars Lundwall och
Camilla Söderkvist.
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Det vinnande bidraget, skapat av Åke Söderkvist, hans
dotter Camilla och barnbarnen Maja och Oscar.

Pepparkakshustävlingen:

VInnaren
Så var pepparkakshustävlingen
avgjord. Tyvärr var det inte så
många som deltog, men juryn har
äran att presentera en vinnare och
en andrapristagare.
Årets vinnare är Åke Söderqvist
med barn och barnbarn!
Åkes pris kommer att vara äran
samt titeln som regerande mästare
fram till nästa tävling. Grattis säger
redaktionen!
Vi hoppas att alla ni som missade
att skicka in era bidrag innan ni åt
upp allt gör ett nytt försök till nästa
tävling.

SPADTAGET
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