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Hur brandsäkert är vårt teaterhus egentligen? Läs Per Hillboms artikel på sidan 6!

– Eller kanske å ena sidan Dramaten och å andra
sidan torget i Jakobsberg.
Det började när jag var på Fotografiska museet
och tittade på Christer Strömholms bilder. Bra ut
ställning. Vi var många där. Många som gick runt
och tittade och kommenterade bilder som utan att
vara närgångna på ett obehagligt sätt ändå fick oss
att komma nära människorna som porträtterades.
Transpersoner i Paris och också andra i det sociala
livets utkanter.
Sen gick de flesta av oss till kaféet – också väldigt
trevligt, lite dyrt kanske – och fortsatte kommente
randet av bilderna. Alla som var där var vit, välmåen
de medelklass. Jag var på Operan några kvällar sena
re. Också där en publik av vit, välmående medelklass.
Jag har varit på Dramaten och på Stadsteatern och
ett otal andra teatrar och på scenen sett människors
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utsatthet och olika samhällsproblem gestaltas. I pub
liken har jag sett vit, välmående medelklass.
Och jag har varit hos oss. I Kallhäll. Och jag har
sett (eller varit med och spelat i) produktioner som
ärligt har haft ambitionen att gestalta det som vi
upplever som en del av vår verklighet, vår samtid.
Och i publiken…
Gå ut på torget i Jakobsberg – eller in i Gallerian
om det är för kallt ute. Se människorna.
Jag vill ha dem i publiken. Inte bara gestaltade på
scenen. Jag vill att det som spelas i Gamla Folkets
hus skall ha en angelägenhet för fler i det som idag
är vårt samhälle.
Förslag på hur vi ska nå dit?

Anne S
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
Det var han som satt som sekreterare på senaste
medlemsmötet och han har nu egna barn med i Vild
& Vacker. Visst är det en solskenhistoria! Men det
är också ett exempel på att ungdomar kan initiera,
starta och genomföra teaterprojekt själva med lite
stöd från vuxnas erfarenhet.
Därför är det också så roligt med Vild & Vacker,
som ju är ett led i det här sättet att skapa teater. Även
om idén inte är sprungen ur någon ung medlems hu
vud, så är ju fortsättningen det, d.v.s. hela manuset
kommet ur improvisationer och delskrivande till
sammans med Cannie. Och det är helt underbart att
Cannie finns där, med sin erfarenhet av arbete med
ungdomar, sitt skrivande och sitt teaterarbete.
Så tillbaka till frågan om ungdomssektion eller
inte: är det ett tecken i tiden att vi i Teodok delat
upp oss i olika kategorier; tanter för sig (Låt skägget
växa), gubbar för sig (Bröderna), pensionärer för sig
(Fordringsägare) och ungdomar/flickor för sig (Vild
& Vacker)? Men kanske inte ändå; förra året spelade
vi ju HUSET med alla åldrar delaktiga. Kanske är det
bra att göra precis det vi gör just nu: stora produktio
ner för alla och små produktioner med inriktning på
en viss kategori/åldersgrupp. Eller?
Någon gång på vårkanten kommer vi att ordna en
heldag med fortsatt diskussion om nya produktioner
utifrån de förslag som kom på medlemsmötet. Då
kan vi tillsammans fundera över detta. Men innan
dess:

Årets sista medlemsmöte hade vi den
27 november. Det kom ganska många
medlemmar – 22 stycken – och det kändes
bra med tanke på att vi skulle kläcka idéer
för kommande produktioner. Och vad
många bra förslag det blev! Det kan man
se längre fram i detta nummer, för där har
Edith en presentation av dem.
På mötet kom vi också in på frågan om förening
en skulle kunna ha en ”ungdomssektion”. Det finns
många teaterföreningar som har det. ATR är t.ex.
precis på gång att starta ett ungdomsförbund inom
sin verksamhet. Den generation som jag (och fler
med mig inom vår förening) tillhör har varit aktiv
så länge, så att jag snart börjar känna mig som en
institution i institutionen. Och samtidigt inte! Det
finns alltid nytt att lära och komma vidare med inom
skådespeleriet. Det har jag verkligen erfarit genom
att få spela Tekla i Fordringsägare. Och genom att få
vara lite delaktig i Bröderna. Men ändå – det är vik
tigt att lämna över ansvar till den unga generationen.
Så att de också får ynnesten att känna det här, att
utvecklas i sitt eget skapande tillsammans med andra
människor.
En gång för länge sedan skapade en av Teodoks
unga medlemmar en helt egen produktion. Den
hette Clownsalongen och handlade om en cirkus,
där alla cirkusartisterna gjorde ”fel” och allt blev
”upp-och-ner” och väldigt tokroligt. Han kom med
förslaget på ett medlemsmöte och berättade då att
han älskade cirkus och hade skrivit ett manus och
en produktionsplan och ville regissera. Mötet sa ja
till projektet och vår regissör för tillfället (vi hade
just satt upp Momo - eller kampen om tiden) ställde
upp på att stötta regidelen och en annan medlem på
att stötta produktionsdelen. I november 1987 hade
Clownsalongen premiär och många skolklasser i
Järfälla kom och såg den. Den unge medlemmen
hette Bosse Lundvall (numera Thulin) och var 14 år.
SPADTAGET

God Jul
och
Gott nytt år!
önskar Gunilla
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Göran Langwagen och Bo Thulin som ordförande och sekreterare vid medlemsmötet.

Kort rapport från
medlemsmötet den 27 november
 ventuellt kommer vi att kunna få utnyttja ett avtal
E
med Nortic.
Det har hänt och kommer att hända en del med
vårt gamla hus – Per skriver mer om det på annan
plats i detta nummer.

Det regnade hela dagen och hela kvällen,
men trots det var det fler som hade
kommit till Gamla Folkets Hus än jag hade
förväntat mig. Det doftade glögg och kaffe
och under mötet mumsade i oss både
saffransbulle och pepparkakor.

Rapporter från just avslutade, pågående
och kommande produktioner
År 2012 har varit ett aktivt år – vi har gjort inte min
dre än tre produktioner.
Göran berättade om hur uppsättningen av
Fordringsägare blev till och om hur det var att spela
i hönshuset på Görväln. Det finns en filmad version,
som vi eventuellt kan få se under en filmkväll framö
ver.
Lasse L. berättade om hur Bröderna arbetades
fram och om hur det till slut blev den föreställning
som det blev.
Cannie och Hedda berättade om hur Vild &
Vacker håller på att växa fram och vilken typ av pjäs

Rapport från styrelsen
Åke S. rapporterade lite om hur vi ligger till penga
mässigt. Just nu har vi 400 000 kronor i kassan. Fordringsägare och Bröderna gick ”med vinst”, medan
HUSET gick ”med förlust”.
Ljus och ljud till Vild & Vacker behöver köpas in,
beslut om budget för den produktionen tas på styrel
semötet i december.
Vi ansöker om pengar från kommunen, både för
Vild & Vacker och för Skägget.
Vi måste få till en bra lösning på hur publiken
ska kunna boka biljetter till våra föreställningar.
SPADTAGET
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det kommer att bli – bitchig och lajv var några av
orden de använde för att beskriva den.
Emma gör musik till Cannies text, Sten är pro
ducent och arbetar dessutom med scenografi och
kostym, Rikard Hollinder (ny medlem) ägnar sig åt
ljudet och Anna är rekvisitakonsult.
Under julhelgerna finns alla chanser att delta i sce
nografibygget. Det kommer även att bli en mask-och
kostymverkstad vid något tillfälle, eftersom slutsce
nen ska vara en lajvscen.
Gunilla berättade om Skägget, som nu är en gan
ska så omskriven version av den uppsättningen som
spelades tidigare. Repetitonerna startar i januari och
premiären blir i september.

pengar från olika håll, men som kan vara ett hinder
för vår idé om att alla – oavsett ålder – är med på
samma villkor i allt som föreningen gör.
Något som kommer att bli av är en framtidshelg,
där vi kommer att ha mer tid att utveckla idéer om
vad vi ska göra framöver.
Vi diskuterade också olika sätt att få fler nya med
lemmar, bland annat borde vi ha informationsmate
rial i foajén. Styrelsen är gå gång med att fundera
kring detta.

Till nästa Spadtag…

… vore det väldig bra om alla kunde
skriva mer utförligt om de förslag de
presenterade på medlemsmötet och om
alla andra som har idéer också kunde
skriva om dem!

Framtiden: vad vill vi göra
Det gick ganska snabbt att få igång alla på att ge för
slag på nya produktioner eller evenemang.
• Olle, som inte kunde vara med på mötet, hade
skickat med en idé om ”Olivia Kvist” (Oliver
Twist) i nutiden.

Edith

• Anna ville se en uppsättning av Fordringsägare i
Gamla Folkets Hus.

• Fredrik Leksell har en pjäsidé på skiss-stadiet,
som det kan gå att göra en storproduktion av
2014/15. Det ska vara en nyskriven musikal –
”Ingen kommer undan” – om folk som bor i ras
massor och som till slut får upprättelse. Han har
dessutom flera färdigskrivna pjäser i ”byrålådan”.
• Kaarina hade en idé om teatermiddag – som ett
engångsarrangemang för medlemmarna.
• Andrea ville att vi skulle sätta upp ”skräckteater”.

• Hedda funderade på en pjäs om ”livet före detta”.

• Göran vill gärna att vi sätter upp pjäsen Art av
Yasmina Reza. Dessutom skulle han vilja att vi
arrangerade litterära caféer med texter och musik
varvat.

• Edith föreslog att vi skulle ha pub-kvällar med
musik och andra uppträdanden.

• Förslag på kurser och utbildning inom olika om
råden dök också upp (minns inte vem/vilka som
föreslog).
Dessutom bröt det ut diskussioner om vi skulle
ha en del av föreningen för bara ungdomar ”Unga
Teodok” – något som kan vara bra när man söker

SPADTAGET
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Gamla Folkets Hus
En liten uppdatering om vårt teaterhus.
Vi har satt upp en skjutdörr in till köket.
Det har även kommit upp dörrstängare på
dörrarna upp till logerna, detta har vi gjort
för att dörrarna skall vara stängda och
elementen i logerna endast skall värma
upp dessa.

finns inga konkreta åtgärder därifrån, men vi jobbar
på med denna punkt. Sist men inte minst pyssel
måndagarna fortsätter och alla är hjärtligt välkom
men till dessa.

Med vänlig hälsning
Per Hillbom / Husansvarig

Vi hade tidigare i november en brandbesiktning från
Attunda brandkår. Resultatet från denna besiktning
var att vi inte riktigt lever upp till kraven. Tack och
lov är dom största anmärkningarna administrativa,
d.v.s. vi måste ha ett dokumenterat brandskyddsar
bete. Björn Nabbe och jag tittar på detta.
På den tekniska sidan så kommer vi att sätta upp
en branddetektor samt en till siren i salongen och
koppla detta till vårt brandlarm. Vi har tagit bort
bommen som satt på utsidan vid virkesförrådet (krav
från brandkåren).
Från kommunens sida ser vi att dom är positiva
till att se över värmen i stora salen. I skrivande stund

Från en syster till hennes Bröder
Jag sitter här och är så glad för Bröderna.
Som Torbjörn sa på vårt lilla premiärmingel:
det ni ser är bara toppen av ett isberg.

Det blev bra. Tycker jag. Det är en så rysande bra
text som Hasse skrivit. Musiken gör den magisk –
och begriplig. Lasse och Hasse och Torbjörn tar sig
längre som skådisar än vad jag hade vågat hoppas på
och musikerna är ju bara klockrena. Jockes, Annas,
Lasses och Jennys spår ser jag, och ler. Jocke ÄR mu
sik och Anna en designer av klass.
Och så tycker jag så mycket om dem, de tre killar
som spelar bröderna. Jag tycker om bröderna också
- trasiga av sin uppväxt, sin samtid, sina misslyckan
den. Jag har njutit av varenda liten kristall av detta
isberg. Och jag hoppas att publiken har njutit av dess
topp under våra pub-kvällar i november.

I åratal har vi mötts och nötts. Ganska sällan, men
alltid intensivt när det skett. Jag var mer som en spel
ledare i början, och fick de tre så olika men så unika
och underbara männen att prova allt ifrån Hamlet
till rörelseimprovisation med hårdrock i bakgrunden.
Allt varvat med långa samtal om att vara man, om
att vara människa. Sedan blev jag dramaturg och
fick bolla med Hasse som bara flödade av kreativitet
när tankarna rann ut ur hans skarpa huvud ner på
tangentbordet. Till sist fick jag regissera, domdera,
styra & ställa och tänkte att nu, nu står de inte ut
längre med mitt tempo (”Slutsnackat grabbar, upp på
golvet, nu kör vi – NEEEEEJ stoppa inte för i hel
vete, jag vill inte analysera, jag vill bara att ni GÖR!”
ungefär).
SPADTAGET
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RESAN

Tänkte skriva några rader om en resa jag och en
kompis gjorde i sommras. Vårt mål var att gå Kungs
leden sträckan Nikkaluokta – Abisko, ca 12 mil. Vi
startade resan på Stockholms central med norrlands
tåget, tyvärr är inte tågtrafiken vad den har varit. Vi
blev ca 4,5 tim sena till Kiruna, där vi skulle ta en
buss till Nikkaluokta. Kan bara säga att sitta på en
skumpande buss och vara pinknödig är ingen höj
dare, trodde jag skulle explodera. Måste erkänna att
vi fuskade lite grann, vi vandrade ca 5 km till ett båt
läger där vi tog en båt ytterliggare ca 7 km närmare
Kebnekaise fjällstation. Första nattlägret var ca 1 km
innan Kebnekaise fjällstation som vi endast passe
rade dagen efter, ja vi fikade där förstås. När man går
så här nära naturen kan man inte låta bli att beundra
dom härliga vyerna man möter hela tiden. Vi var ute
i fjällen en vecka, passerade flera fjällstugor, dalar och
trevliga människor. Stundtals var det ganska tungt
att gå, en av dagarna regnade det nästan hela tiden
och man går ju inte precis på ett salsgolv. Fötterna var
nog de som tog mest stryk på kroppen, men själen
laddades upp med energi för att orka med hösten.
Tänkte inte skriva så mycket mera utan låta några
bilder tala istället.

Per Hillbom
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Traditionell

pepparkaks
tävling
för tredje året i rad

Nu är det dags igen alla är välkomna att delta i tävlingen!
Så här gör du:
Gör ett bygge av pepparkaksdeg
Ta en bild på bygget
Skicka in det – det vill säga bilden – till
spadtaget@teodok.com
Gör det innan 2012 är slut
Redaktionen bestämmer vem som har vunnit
I Spadtaget nr 1 för 2013 publicerar vi vinnarens 		
bild

god jUL OCH lycka till
öNSKAR rEDAKTIONEN!

