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Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla – Teodok

Gästspelar som detta nummers husbild gör Generalens Hönshus vid Görvälns Slott, där
Strindbergspjäsen "Fodringsägare" för tillfällets spelas. Läs Per Hillboms reportage på sidan fem!

– Om att slå en spik i en annan produktions scenografi
Men kamrater – nu har vi ett guldläge! Det är
många produktioner som står i kö på vår teater – och
eftersom alla uppsättningar är föreningens uppsättningar så kan man ju som god och solidarisk medlem
gå och fixa det praktiska runt någon av de andra produktionerna. Det är väl en fantastisk idé, eller hur?
Men kommer den att funka? Känns alla produktioner som ett gemensamt ansvar? Det är de i och
med att vi som förening sätter upp dem, men känns
det så?
Om – hur har vi åstadkommit det?
Om inte – hur ska vi åstadkomma det?
Skriv i Spadtaget!

Den här betraktelsen är en klassiker – den dyker liksom upp med jämna mellanrum och bara VILL bli
skriven. Ni som har följt vårt skrivande under några
år vet vad som kommer att stå… att vi måste hjälpas
åt, att allt det praktiska jobbet runt en produktion
är lika viktigt för helheten som det som händer på
scenen, att de som utför det praktiska jobbet är värda
lika många applåder som de som står på scenen, att
de som skall göra det praktiska jobbet är vi – för det
finns inga andra etc etc.
Och samtidigt vet vi att det ibland är tufft. Det är
tufft att ha repeterat en hel helg veckan före premiären och sen ändå åka iväg till GFH även på måndagen för att fixa fint i foajen och måla över skrapmärken på scenen. Speciellt när man vet att man ska repa
tisdag och onsdag och torsdag också…
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Ordföranden har ordet:

Kvinnosaksfrågan?

Så var då premiären av Fordringsägare
över och t.o.m. ytterligare en föreställning dagen därpå. Vilken resa det varit!

Görvälns raststuga! Då är det värt all möda och alla
umbäranden.
Och att tjejerna i Vild & Vacker är ute på en spännande resa, det tvivlar jag inte på ett ögonblick!
Återstår ”Nya Skägget”, som skjutit fram sin repetitionsstart till januari 2013 och planerar premiär
i september 2013. Detta för att alla ska kunna ”vara
med på tåget, teatersugna och glada”. Det är ganska
mycket nyskrivet av Lena och Micka och t.o.m. en
ny tant kommer att dyka upp. Så det kommer att
krävas mer repeterande och fler sångrepetitioner än
man tänkt sig från början. Bra beslut, tycker jag. Det
innebär också att Vild & Vacker får ha huset mer för
sig själva inför sin premiär den 10 mars 2013. Dock
blir det manusläsning lördagen den 24 november kl.
14-17!
Nå, hur gick det nu med min rolltolkning av Tekla? Ja, kom och titta, så får ni veta. Jag kan ju säga
så mycket, som att Cannie tröstade mig med att säga,
att på den tiden (Strindbergs alltså) hade ju kvinnor
inte så mycket att välja på annat än att manipulera.
De var ju, som bekant?, omyndiga hela livet, såvida
de inte levde ogifta. Men det visste man ju hur såna
där frökenaktiga, manhaftiga fruntimmer var, sittande på sina glasberg. Var de riktiga kvinnor, de?
I övrigt, så tål Annes reflektion i förra Spadtaget
i ”Å ena sidan – å andra sidan” att reflekteras över,
tycker jag. Och Samuels tankar om HUSET likaså,
mycket bra och intressant. Men det får för min del
bli en annan gång. Annars blir detta ordförandeord
(denna gång mycket influerat av Fordringsägare) för
långt.

Så här skrev jag för mig själv ett par veckor före
premiär:
”F.n. slåss jag med Tekla, den kvinnliga rollen i
Fordringsägare. Jag vill inte göra henne till ett
våp, ”svag i anden”, en som trillar dit på varenda
karl, en som förför och manipulerar med sin s.k.
kvinnlighet, dvs. det gäller att vara så vacker och
charmerande som möjligt för att dra fördelar av
det i männens värld.”
Så kommer jag till vårt Gamla Folkets Hus en
söndagsförmiddag i början av september. Där i
gröngräset utanför huset håller Cannie i en repetition med några av tjejerna i Vild & Vacker (Varga). Scenen föreställer en tjej, som ligger invirad
som ett bylte i en massa kläder. Hennes kompis
kommer och försöker få henne att komma med
till skolan. Men hon vill inte – för någon/några
har lagt ut bilder på henne och skrivit om hennes kropp – hennes ”feta lår, rumpa, fula näsa” osv.
Hon känner sig fullständigt naken (och skändad,
tycker jag som ser på). Och så bra de gör den (scenen alltså)!
Och så tanken: hur har det blivit så här? Har
allting bara gått runt i en cirkel? Hur kan min
40-talsgeneration ha misslyckats så kapitalt? Vi
valde frihet, jämlikhet och systerskap och så hamnade den nya generationen i detta!
”Det är synd om människorna”, sa Strindberg.
Det är synd om unga tjejer i vår tid, säger jag.
Men, så klart, jag vet att det finns många, starka,
handlingskraftiga tjejer i dag, som förhoppningsvis kan komma en bit på väg från värderandet av
kvinnor/tjejer.
Det ska bli intressant att stifta bekantskap med
Bröderna, som snart ska börja repetera, inte minst
ur ett kvinnoperspektiv. Där ska ju finnas tre döda!
kvinnor med. Nu har de tre (manliga) skådespelarna sin intensiva repetitionsperiod framför sig.
Hoppas ni får en lika spännande resa, som vi i
SPADTAGET
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På gång i Teodok...
Fordringsägare

Vild & vacker! / VARGA-projektet

Just nu spelar Gunilla Wiklund, Göran Langwagen
och Olle Månsson ”Fordringsägare” av Strindberg, i
Generalens hönshus vid Görvälns slott. Det är ett
triangeldrama om Tekla, hennes ex-man Gustav och
hennes nuvarande make Adolf.
Den nyskrivna musiken är av Magnus Nodfors,
som även spelar piano under föreställningen. Andreas
Forsman medverkar på fiol. Patrik Franke har regisserat. Övriga från föreningen som har varit aktiva är
Sten Jensen (scenografi och kostym), Lars Holgersson (ljus) och Åke Söderkvist (rekvisita). Dessutom
alternerar Ragna, Lars W., Dag, Gunilla J., Marita,
Åsa R., Edith, Kaarina, Lena R. och Åsa G.genom
att statera som sommargästpar.

En vild pjäs om tjejer, makt och relationer.
Om att lyda grupptrycket eller försvinna.
Om att passa in eller falla ut.
Om att bli uthängd och utskämd.
Och om att slutligen våga välja.
En pjäs på temat mod och styrka och tjejers konflikter av Cannie, Elin, Tessan och hela Vargaensemblen efter improvisationer i maj-juni 2012. Det blir
80 minuter med 15 tjejer som söker efter sina liv.
Premiärdatum är ännu inte fastställt.

Låt Skägget Växa
Tantkabarén, som var en sådan publiksuccé, återkommer i delvis ny dräkt. Efter den stora framgången på Amatörteaterns Riksförbunds teaterfestival i
Västerås, har ensemblen beslutat om en nypremiär.
Lena Anderfelt och Micka Andersson har skrivit nya
texter och nästa uppsättning blir alltså en blandning
av gammalt och nytt, men minst lika underhållande.
Premiären blir i mars 2013.

Premiär var det lördagen den 22 september och ytterligare föreställningar blir det:
lördag
söndag
onsdag
lördag
söndag

6/10
7/10
10/10
13/10
14/10

kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 15.00

Biljetter via www.teodok.com, kan även köpas på plats

… och på annat håll

Bröderna

Zetterlund i våra hjärtan – highlights ur
Monica Zetterlunds repertoir

En pubkväll med rock, kärlek och primtal.
”Bröderna” är en spännande nyskriven text av
Hans Boström som handlar om tre bröder och deras möte efter mammans död – en brottningsmatch
fylld av kärlek, svett och nedgrävda minnen. Stark,
svettig och poetisk musik följer berättelsen - baren
serverar öl och macka. Bröderna spelas av Hans Boström, Lasse Lundwall och Torbjörn Isaksson. Regi:
Catarina Gnosspelius.

Visor och jazzmelodier med humor och allvar, skrivna av bl.a. Powel Ramel och Olle Adolphsson och
traditionella jazzörhängen i svensk översättning av
bl.a. Beppe Wolgers framförs av Lina Bergvall-Veltman (sång) och Maria Kvist (piano och sång).
Tid: onsdag 10/10 kl. 20.00 (Föreställningen är ca
en timme lång)
Plats: Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, Skanstull
Biljetter: Biljetter köps i dörren eller bokas på
lina.veltman@gmail.com. (Pris: 60 kr)

Spelplan (alla föreställningar är kl. 19.30):
lördag
onsdag
fredag
lördag
onsdag
fredag

3/11
7/11
16/11
17/11
21/11
23/11

Man kan också äta och/eller dricka innan föreställningen.

Biljetter à 100 kronor släpps 1 oktober. Boka på
www.teodok.com eller ring 08 583 527 08.
SPADTAGET
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Olle Månsson, Göran L
 angwagen
och Gunilla Wiklund i den
improviserade logen.

FOTO: Hans Sohlström

Göran Langwagen och Gunilla Wiklund repeterar Fodringsägare.

STRINDBERG
ERÖVRAR GÖRVÄLN

Jag måste erkänna att jag inte är någon större
Strindbergskännare. Men som nyfiken Spadtags
redaktör fick jag erbjudande att komma på premiär.
Denna gick av stapeln lördagen den 22/9 i Gene
ralens hönshus.
Regnet hängde tungt över våra huvuden när vi
vandrade upp mot biljettluckan, som för övrigt tog
plats i en lada. Ragna Ringdahl skötte, trots denna
något udda plats, biljettförsäljningen med bravur.
Vi blev efter ett tag anvisade våra sittplatser inne
i hönshuset. Som efter en stund inte längre var ett
hönshus. Jag hade på något underligt sätt förflyttats
till tidigt 1900-tal, kanske uppe i något pensionat i
Roslagen, vad vet jag.
Gunilla Wiklund tillsammans med Olle Månsson
och Göran Langwagen storspelade desamma på scenen. Magnus Nodfors med Andreas Forsman stod
för musik, regi stod Patrik Franke för. Jag skall inte
avslöja mer om handlingen – säger bara gå och se
den innan det är försent.

FOTO: Per Hillbom

Generalens hönshus vid Görvälns Slott,
skådeplatsen för Fodringsägare.

Vid tangentbordet på redaktionen
Per Hillbom
SPADTAGET
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LUCIA

Lucia, det känns som om det var evigheter
sen. Det känns som om det var en annan
än jag som spelade Lucia.

Jag var 20 år och jag hade fått mitt första barn, och ni
som vet hur det är att få sitt första barn vet att livet
förändras ganska radikalt och när Emma var en månad satte repetitionerna i gång. Det var totalt galet
men det gick genom att jag fick mycket hjälp av min
mamma som passade Emma när jag repade.
Det jag minns med enorm glädje var den fantastiska ensemblen och alla runt omkring som jobbade
med och för produktionen. Vilka fantastiska människor jag hade turen att få lära känna, vissa för en
kort tid och andra har jag turen att ha som mina
bästa vänner som jag pratar med nästan dagligen.
Det jag även lärde mig under denna produktion är
att ensam är sällan stark utan tvärtom, man får aldrig
glömma hur mycket vi behöver varandra. Alla som
slet både på och utanför scenen, vilka hjältar. Eldsjälarna som vi har turen att ha i vår förening, orkar
långt och länge men vi andra måste vara rädda om
dem och inte glömma att utan dem så blir bördan
ännu större för oss andra.
Pjäsens antirasistiska budskap var ett hett ämne
på 90- talet, och jag önskar att själva ämnet skulle
SPADTAGET

vara lika debatterat idag. Pjäsen och boken Lucia är
lika viktig nu som för 18 år sedan. Jag önskar att fler
ungdomar får se pjäsen. Att de får se flickan som blir
utfrusen av sina kompisar och i stället gör allt för att
gängledaren ska se henne, eller de rädda äldre som
har fördomar mot invandrarna istället för att lära
känna dem. Ja, det finns mycket mer i den pjäsen
som fortfarande är mycket viktigt. Jag har läst vidare
i Cannies böcker om vad som händer med Lucia och
Jimmy. Teodoks Jimmy och Lucia lever idag i Kallhäll med 4 barn och har det riktigt bra!

Agneta
FOTO: Hans Sohlström

Agneta Thulin (Lucia) och
Bo Lundvall - numera Thulin ( Jimmy) med ensemblen.
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Varför ska jag skriva i Spadtaget?
Jag är inte bra på att skriva…
Måste plugga…
Har ingen inspiration…
Jag vet inte vad jag ska skriva om…

Hinner inte, har mycket på jobbet just nu…

LÄGG AV!
Kan du skriva en shoppinglista eller skriva ett inägg på Facebook så kan du
skriva i Spadtaget! Sänk ribban – det behöver inte bli en artikel i världsklass.
Har du varit på en musikfestival, en konsert, en utställning,
en teaterföreställning – berätta!
Har du sett något kul, hört något tokigt, läst något intressant – berätta!
Intervjua någon!
Skriv en dikt, en sångtext, en haiku eller en artikel om meningen med livet!
Sätt dig bara ner och skriv, skriv, skriv! Varför vänta? Gör det bara. Vi vill läsa!
Hälsar
Spadtagets redaktion genom Edith
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