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En plats med en levande kulturmiljö är en levande plats,
en attraktiv plats.
I Södertälje finns en mångfald av kulturupplevelser
som tillsammans skapar mötesplatser som binder människor samman, invånare såväl som besökare.
Bakom dessa kulturupplevelser finns ofta eldsjälar, eller
teatersjälar som Södertälje Teateramatörer.
Med sin starka förankring i Södertälje och sitt sätt att
arbeta med teater bidrar föreningen till att kulturlivet och
kulturutbudet i Södertälje berikas.
Genom en kämparglöd som bara kommer från ett
genuint intresse och engagemang firar vi i år föreningens
60-årsjubileum.
Södertälje är stolt att gratulera STA till milstolpen och
ser med spänning fram emot vad de kommande 60 åren
har att bjuda på. En allt bredare teater
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Utan Lars ingen teater

En allt
bredare teater
60 år!
En lång tid för en förening tycker jag.
De som startade 1960
hade hållit på i några år
redan men kände nu att
tiden var mogen för en
mer ordnad tillvaro.
Världen såg annorlunda
ut 1960. Södertälje var
mindre. Själv var jag
ju inte ens född. Nu har
föreningen förändrats
ganska mycket sedan den tiden.
Södertälje Teateramatörer har fler
medlemmar nu, och framförallt har
verksamheten breddats. Nu finns det
något för alla som vill hålla på med
sceniskt uttryck.
Aktiva grupper
Vi har i år tolv aktiva grupper. Barn,
ungdomar, vuxna och seniorgrupper
träffas varje vecka… normalt sett. Nu i
pandemitider så får vissa av oss tyvärr
stanna hemma. En förlust för alla.
Nu sysslar vi inte bara med teater
på scen. Nu finns vi på flera platser i
Södertälje.
• Vi levandegör historiska miljöer på
Torekällberget.
• Vi gör lekar på julmarknader.
• Vi har teater- och filmläger för sommarlediga barn.
• Vi spelar barnteater utomhus varje
höst.
• Ibland arrangerar vi storskaliga sommarteatrar.
Sagateatern nere vid Maren var ett
nav i vår verksamhet. Lokalen gav
förutsättningar för att våra medlemmar skulle kunna utvecklas och verkligen utforska sin konstnärliga vilja. STA
har en så pass stor verksamhet att vi
fyller en egen teater med verksamhet
året om.
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Utan Lars hade det aldrig blivit någon teater.
Han var sex år gammal. Mamma Maj-Britt
Ahlin som startade Södertälje Teateramatörer bad Lille Lasse att ställa sig framför
ridån och säga: Spelet kan börja!
‒ Jag upplevde att jag hade den absolut viktigaste rollen i föreställningen!
Teatern är ett allkonstverk där många behövs, inte bara skådespelare och regissör,
det krävs en producent, ljus, ljud, kläder,
scenbygge, musik, catering. Någon som
trycker på knappen.
‒ Olika kunskaper och nyfikenheter får
plats.
Egen scen
Sedan 2016 så har vi ingen egen scen.
Att amatörteatern i Södertälje inte
har en egen scen är en brist. För oss är
vägen målet. Vi behöver utrymme för
att bygga, sätta ljus, pröva och pröva
igen… det kräver sin plats och sin tid.
En amatör arbetar på helger, kvällar
och nätter. Därför är en scen för amatörteater viktigt för Södertälje.
I skrivande stund för vi återigen
samtal med Brf Väduren som äger
lokalen där Sagateatern tidigare låg.
Vi har goda samtal och hoppas att vi
kan komma till en överenskommelse
ganska snart. Det är många praktiska
detaljer kvar att lösa, men jag ser ljus
i tunneln.
Trots hemlösheten är föreningen
stark. Många barn och ungdomar hittar till oss och vi har fantastiska ledare
som gör ett jättefint jobb med sina
grupper.
STA vill i minst 60 år till vara en förening som ser och bekräftar medlemmarna. Att man ska få de bästa möjligheterna att utvecklas som person.
Bli modig, utmanas och växa.
STA vill i minst 60 år till bygga medborgare och stärka ung som gammal.
Teater för alla – Alla för teater
Hans Qviström

Lars ledde.
Lars och bröderna
Gunnar och Gösta
blev alla indragna
i teaterarbetet från
60-talet och framåt. När Maj-Britt
drog sig tillbaka tog
Lars så småningom
över som ordförande i föreningen i ett
antal år.
Och det är kanske som ”möjliggörare”, som den
som sätter igång
föreställningen,
som han har störst
betydelse genom
åren. Han tjatade på mamma och fick börja
leda teatergrupper som 15-åring.
I Spelet om Telgehus ingick rodd med vikingaskepp till ruinen på Ragnhildsborg, en
medeltidsmarknad, en krog, hästar, scenbygge, massor av skådespelare och statister. Och i mitten Lars Ahlin.
‒ Toaletter, avlopp, omklädning, det var
som att bygga upp ett litet samhälle. Det
måste ha varit minst ett hundratal inblandade.
Få att fungera
‒ Jag tycker fortfarande om att se när en
massa människor kommer samman och

gör något gemensamt, och se till att det
fungerar.
Ibland har han värvat skådespelare på
stan, spanat in någon som han tyckte skulle
passa i en pjäs. En dag hörde han en pratglad kille på bussen roa sina medpassagerare.
Det var så Lars hittade Lasse
Karlsson, sedermera revymakare och en av
landets mest kända stå upp-komiker.
I de Ahlinska teatergenerna har det ingått att lösa upp teaterns väggar ‒ att spela
i historisk miljö, i en curlinghall, vid badhuset, på Torekällberget, i ruffiga miljöer
i hamnen. En av ikonerna har varit den
brasilianske regissören Augosto Boal som
såg teatern som ett verktyg för att förändra
samhället.
41 premiärer
Boal lanserade ”tyst
teater”, och det provade Lars och några
medspelare i en
guldsmedsaffär i Södertälje på 90-talet.
Två kvinnor agerade
homosexuella som
skulle köpa förlovningsringar, och två
andra agerade för
och emot samkönade äktenskap. De
anställda i butiken
visste inte att de var
publik i ett utmanande drama.
Som anställd i Kulturskolan och samtidigt aktiv i STA hade
han under ett år ansvar för 41 premiärer,
och sen varvade han ner och lämnade ledningen för föreningen. Nu vid 62 års ålder
fullföljer han det Ahlinska arvet som kommunanställd ”kulturmäklare” i Kultur 365,
som förser äldreboenden med ständigt nya
upptåg.
Under coronan har det bland annat blivit ”balkonghäng”, med uppträdanden i det
fria utanför bostadshus.
‒ Precis som i STA vill vi vara nära, ta teatern nära folk.
Roland Cox
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STA - en kärlekshistoria

På pappret är jag singel men i realiteteten är jag sambo, förlovad, särbo, separerad och gift ‒ med en organisation.
Hen kom in i mitt liv för 30 år sedan när
jag var 16 år, ung och oskuldsfull… eller
nja… ung i alla fall.
Hen tog mig med storm. Jag hade aldrig
upplevt något så fantastiskt. Hen svepte
mig med i en virvlande dans full av löften
och framtidsutsikter. Det fanns lockelser,
nymodigheter, spännande marker att
utforska och möten fyllda med respekt
och kärlek. Åh så vi dansade oss fram i
livet tillsammans.
Vi var ostoppbara och underbara.

Skrika åt hen att lämna mig i fred och
aldrig ringa mig mer.
Dagar då jag tröttnat på kläder på golvet,
skitig disk i rummet, fulla soptunnor och
gammal mat i kylen. Dagar då ansvaret har fått mig att ifrågasätta mitt eget
förnuft och ifall detta verkligen var Den
Stora Kärleken.
Hen har presenterat mig för hundratals
människor av skiftande karaktär och en
del gjorde mig svartsjuk och en del har
jag glömt bort. Livet har inte alltid varit
lätt i den här relationen men våra äventyr… åh, våra äventyr.
En gång så anordnade vi en festival ihop
för långväga gäster på ett hotell. En gång
gjorde vi samma sak på en teater. En
gång gjorde vi en lång fest för seniorer
och en gång detsamma för barn.
Jag minns med kärlek alla våra resor.
Västerås. Finland. Även om det var jag
som både fick planera resan, packa väskan och bära den.

Med åren så växte hen fast på mig. Hen
gav mig skydd, utmaningar, positiva
utbyten och kärlek, precis som en relation ska göra. Vår relation mognade och
vi klarade oss fint ihop trots några snedsprång från min sida. Jag hade andra vid
sidan om men organisationen förlät mig
alltid och lät mig komma tillbaka.
En period när mitt liv rasade så väntade
hen tålmodigt på mig och lät mig slicka
mina sår i min egen takt och när jag var
mogen tog hen tillbaka mig med öppna
armar.
Gudarna ska veta att det har funnits
dagar då jag ville ha min kärlekshistoria
ogjord. Dagar då jag velat lämna relationen, storma ut och smälla igen dörren.
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Nu är vi båda lite äldre.
Vår relation är av det mogna slaget: Sitta
under samma filt i soffan och titta på
barn och barnbarn när de leker.
Det är fint så.
Mikaela Hurme
Vice ordförande
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Adrenalinet!
Turid Ekefjord, 17 år, är beroende av
teater.
‒ Just när man har kommit på en idé!
Sen allt engagemang. Att jobba mot
målet. Tidspressen. Och så står man
där på scenen och det är nu eller aldrig.
Det ger adrenalin, en kick som man
bara vill ha mer av.
Hennes föräldrar var med och jobbade med ”Historien om Oliver” på Torekällberget 2008. Turid var fem år och
fick leka i kulisserna, äta glass och se
teatern inifrån. Den stora debuten kom
med Cabaret på Sagateatern 2014 där
hon gestaltade ett barn som drogs in i
nazismen i Tyskland på 30-talet.
Ryser
‒ Jag ryser när jag tänker på Cabaret.
Att få den relationen till hur allvarligt
det var, som om jag var med om det
själv. Det är så starkt. Att möta publikens känsla efteråt, som tioåring, det
var väldigt stort. Det var på riktigt.
Hon ser gemenskap som teaterns viktigaste uppgift ‒ mellan skådespelarna,
mellan scen och salong, gemenskapen
mellan människorna i publiken när de
kommer ut på gatan efteråt och har
skrattat och gråtit tillsammans.
Mötet är det bästa, men just nu utvecklar hon och STA direktsändning
över webben, repetitioner i videosamtal
och Youtube-filmer. Facebook och Instagram ger kontakt.
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STA bejakar
Turid har suttit i STA:s styrelse sedan
hon var 12 år och tycker att det är ett
bejakande sammanhang. Ingen med en
galen idé ‒ som nu att sätta upp Broadwaymusikalen Rent ‒ dumförklaras. De
vuxna klappar inte på huvudet.
‒ Den som vill något får hjälp att förverkliga det. Det är en väldig frihet i
STA.
Hon går på gymnasiets teaterlinje
och tänker söka till scenskolan om ett
par år. Hon leder ungdomsgrupper, har
hållit i flera teater- och filmläger i sommar och agerat i gammaldags kläder
på Torekällberget. Hon skriver manus,
producerar och spelar, sköter ljus och
ljud och syr kläder. Hon jobbar extra
på Stadsscenen på
helgerna.
‒ Jag har
ägnat hela
mitt liv åt
teater, har
det alltid i
tankarna.
Om det
hade varit
ett jobb så
skulle jag
aldrig vara
ledig.
Roland Cox

Studiecirkeln som blev
Södertäljes största teater
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Hundratals skådespelare, tusentals i
publiken. På läktare, pinnstolar, golvkuddar eller på en filt i gräset. Inne på
Sagateatern, i en skolaula, i trollskogen Kusens Backe, i curlinghallen, vid
ruinen Telgehus, på Torekällberget...
Sedan 60 år är Södertälje teateramatörer, STA, den stora, breda, folkliga
scenen här i stan. Vårt motto är: Teater för alla – Alla för teater.

Södertäljeborna repeterade ofta hemma
hos Ahlins på Strindbergsvägen, och spelade i skolor och andra lokaler. Det hände
att man spelade på uppstaplade matsalsbord på sjukhuset.
Tekniken var lågbudget. Bland annat fick
gruppen bidrag för att konstruera en ljusrigg av bilstrålkastare och gamla mjölkflaskor av plåt, efter en ritning från Fagersta amatörteatergrupp.

Och ändå började allt som en blygsam studiecirkel, i slutet av 50-talet.
Det var Maj-Britt Ahlin och hennes man
Karl-Elow som drog igång, tillsammans
med ett tiotal likasinnade. Det var bland
andra Gunnie Vänerman, Rune Peterson
och Stig Thiderman.
Målet var att föra ut teater i föreningar
och skolor, bilda samtalsgrupper, ta upp
angelägna ämnen samt ge egna föreställningar och produktioner.
Gänget var också med och startade Teaterforum, ett riksförbund för amatörteater
som senare ersattes av Amatörteatrarnas
riksförbund, ATR.

Första egna scenen
1968 flyttade gruppen in i sin första stationära scen, på Dalgatan 6B. Men tillvaron
där blev kort, kommunen ville ha tillbaka
lokalen. STA flyttade in i en lokal på Torekällberget.
Till skillnad från många andra amatörgrupper i landet jobbade STA med åldersblandade ensembler. Det har hållit i sig.
Sommarteatrarna har ibland samlat skådespelare från 5 år till över 70.
Efter Torekällberget fick föreningen spela
på Estrad på Folkets Hus. Den första uppsättningen var ”Huset” av Werner Aspenström. Senare ”Hjälten på den gröna ön”
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och Lysistrate. Men även nu
trängdes verksamheten ut
och längtan efter en egen
scen blev allt starkare.
Maren
1978 kom Musikteatergruppen Oktober till stan. STA:s
uppfattning var att man skulle samverka med proffsgruppen men på amatörteaterns
villkor, så att inte yrkesteatern tog över ansvaret.
Båda teaterformerna skulle
få chansen att utvecklas var
och en utifrån sina förutsättningar.
Marenplan blev något av ett
lokalt Broadway (!) med både teateramatörernas Saga
och Oktober i Castor-lokalen
ett stenkast bort.
I slutet av 70-talet fick STA
också lokaler för kontor och
repetitioner i Gamla Flickskolan, där föreningen ännu
huserar.
Skolteaterfestival
1981 drogs Skolteaterfestivalen igång. Som mest ett
20-tal skolor deltog med
grupper som gästspelade i
Lunabibliotekets hörsal och
senare på Sagateatern. Den
årliga festivalen hjälpte till
att skapa ett intresse hos
barn och ungdom att hålla på
med amatörteater. Det har
skapat behov av teaterledare, som föreningen utbildat.
Festivalerna som pågick
fram till 2004 innefattade
ibland också annat, som kurser i sminkning, regi, pantomim och dockteater. För
lärarna hölls seminarier och
ett år en studiedag på temat
Teater som läromedel.
I början av 1983 fick amatörerna äntligen flytta in i den
gamla biografen Saga, mitt
i stan. Många medlemmar
satsade sin fritid för att göra
Saga till en användbar teaterlokal. 1989 byggdes den
om och STA:s grupper spelade rader av föreställningar
under 30 år. Det kom också
gästspelande grupper, och

Saga blev en resurs som loge
under Täljefestivalen.
Hemlöst
2016 flyttade föreningen ut
ur Saga, efter att det inte gått
att skriva hyresavtal med
värden. Saga har sedan stått
tom i några år, men hösten
2020 pågår förberedelser för
ett nytt hyresavtal, modernisering och ombyggnad av
lokalen. Som alltid dyker det
upp frivilliga krafter för att
planera och bygga.
Men STA har inte varit bunden till en lokal. Ett av de arv
som Maj-Britt Ahlin lämnade
efter sig var en öppenhet för
att riva teaterns väggar, att
spela ute i verkliga miljöer.
1996 var det till exempel premiär för Spelet om Telgehus,
ett ”skrönikespel” om medeltida händelser vid Mälarinloppet.
Lokala författare engagerades, liksom scenografer,
regissörer, producenter, skådespelare och en svärm övriga teaterarbetare. Det blev
en föreställning under bar
himmel med både proffs och
amatörer. Ett huvudsyfte var
att lära Södertäljebon om sin
egen historia, på ett lättsamt
sätt.
Det hann sedan bli sju olika
sommarteatrar på rad innan
man på grund av dåligt väder
och tuff ekonomi tog en paus.
2008 spelades återigen sommarteater i Södertälje. Denna gång en nydramatisering
av Oliver Twist som döptes till
”Historien om Oliver”.
Berättat av Maj-Britt Ahlin,
Lasse Ahlin, Hans Qviström
och Roland Cox.
Läs mer på https://sta.nu/
om-oss/stas-historia/
Ett antal professionella skådespelare och teaterarbetare har börjat sin bana hos
STA i Södertälje. Du möter
några av dem här: https://
sta.nu/min-start-i-sta/
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42:ans vind
8 kvinnor
Aftonstjärnan
Alice i Underlandet
Alla för en
Askungen
Badet
Balettskolans hemlighet
Bar
Barnkammaren
Barn-om vuxna!
Bernardas Hus
Black Rock City
Blyg och ensam
Bona Fide
Bort och hem igen, Sagolika Stigen
Bousaronnerne
Bröderna Östermans Huskors
Burkpojken
Bättre medvetslös än arbetslös
Cabaret
Café Cabaré
Cheek to cheek
Crazy Nights
De kom till en stad
Den förvandlade brudgummen
Den konstanta känslan
Den långa herrmiddagen
Den maskerade byrådirektören
Den nya flickan
Den ofullbordade flugsmällaren
Den riktiga lucian
Den tigande prinsessan
Det stora mörkret
Det stora mörkret
Det är han eller jag
Det är söndagseftermiddag och min bror
Dimdalen
Dockan Anna
Draupadi ‒ född ur elden
Drömmen
Dummerjöns
Dårarnas natt
Elddonet
En clown måste ha gått vilse
En dag med Emma
En julsaga på 15 minuter
En lång äktenskapshistoria på vingar
En midsommarnattsdröm
En svensk tiger
En vampyrberättelse
Engelbrekt
Ett resande teatersällskap
Exit
Fadren
Fastigheten är utdömd
Flyg och Far
Frieriet
Fru Carraras gevär
Från 1939-45 i Södertälje
Fröken Julie
Moderskärlek
Fången
Första varningen
Föräldrafritt
Garmarna
Genom åren på Arthursberg
Giftermålsannonsen
Grease
Gudarna på olympen
Hair Spray
Hamlet
Hamlets död
Hans Ulriks resa
Hissen

Hittebarnet och trollpappan,
Sagolika Stigen
Hjälten på gröna ön
Hur gick det med Janne?
Huset
Här kommer vi
I dalens skugga
I raketostens tid
Inför lykta dörrar
Inget går upp mot mammas gräs
Innanför och utanför
Inte alla tjuvar kommer för att stjäla
Inte bara snor
Intill mjölkhagen
Jag gick mig ut en afton
Jag kommer inte med på lördag
Janne
Jeppe på Berget
Jul‒ vad är det?
Kabaré 21
Kabaré på sne´
Kampen
Kampen 2
Kapten Puff
Kejsarens nya kläder
Kentaur
Kittelflickans bröllop
Klart för Tåg
Klas Klättermus
Klassfiende
Klockan och trollen, Sagolika Stigen
Kung Lear
Kungen är över alla här
Kusen Återkomsten
Kvinnornas Decamerone
Käckt och lite fräckt
Leka med elden
Lille prinsen
Luftslottet
Lusten, Vreden och Girigheten
Lycklig resa
Lyckoblomman, Sagolika Stigen
Lysistrate
Lyssnerskan i skymning
Lägerliv
Man kan få mycke´ för lite´
Maratondansen
Marcolfa
Mardrömmen
Marodörer
Mathissen
Med skorsten på huvudet
Mellan mässing och järn
Meningen med föreningen
Mitt livs novell
Modell Beatrice
Moderskärlek
Molière i Kvadrat
Momo eller Kampen om tiden
Musikspel om gamla Telge
Mycket väsen för ingenting
Målarna känner ingen längtan
Människor i solen
Mästerdetektiven Blomqvist
När familjen Olsson fick bredband
Och
Pappa
Pensionat Lusthuset
Pirater
Pojken och trollen, Sagolika stigen
Prinsessan på ärten
Prinsessan som inte var som andra
prinsessor

Prinsessan som rymde, Sagolika Stigen
Prinskorvar och prinsesstårtor
Pytte Liten i trollskogen,
Sagolika Stigen
Queens Boulevard
Rena rama vårdsnurren
Resfeber
Riddarpojken
Rika barn leka bäst
Robin Hood
Romeo och Julia
Rödluvan och Vargen
Saga på Saga
Sagan om de fyra stortrollen och
lilla Vill-Vallareman
Sagan om döden
Sammetskaninen
Samvetskval
Sessorna på Saga
Sherlock Holmes
Skitsnack är skitsnack om man så…
Skönheten och odjuret
Slottet
Snaran
Sparbankens födelse
Spel omkring familjen och droger
Spelet om Telgehus
Spindlarna
Spöket på Canterville
STA-festivalen
Strips show
Stölden av Tors hammare
Svinaherden
Svindlande Skönhet
Sökte döden gemensamt
Teaterkomedi
Teaterlek
Tiger-Harry
Tillståndet
Tjejsnack
Tom Sawyers äventyr
Tomte på villovägar (Radio)
Tovisarna i naturen(dockspel)
Traditionen
Trettondagsafton
Trollen och Blomsterfina
Skåla med oss för nästa 60 år!
Trollen och guldäpplet,
Sagolika Stigen
Trollet med den gula svansen,
Du behöver:
Sagolika Stigen
Trollet och Älvan
Trollkarlen från Oz
• ett stort glas
Trollkarlen från Oz
• multivitaminjuice
Trollkarlens Stav
• ananasjuice
Trollritten, Sagolika Stigen
Trolläventyret, Sagolika Stigen
• grenadin
Trämålning
• ev röda cocktailbär
Två akter för fem kvinnor
• sugrör
Två dockspel i konsthallen
Törnrosa
Usel julpjäs
Så här gör du:
Utdömd egendom
Vackra Karin
Vakter, vakter
Blanda lika delar juice i ett stort
Vanja
glas. Häll i lite grenadin så det blir
Varför just jag?
rött i botten på glaset.
Vatt-Anna
Lägg gärna i ett par cocktailbär eller
Vem, Vad och Vet inte
Vikten av att vara Ärli(n)g
sätt fast dem på sugröret.
Vägsjäl
Väntarna
Tack Marcus Ågren!
Älvkungen

To STA
with love
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Teaterns
allt i allo
En kväll i tonåren var Rita Bennich med kompisar på ungdomsgården Dalgården
i Södertälje. Längst ner i källaren fanns ett gäng som ropade: Kom in, vi tränar
teater och behöver fler.
Det var kul och ledaren Maj-Britt Ahlins lekfullhet gav mersmak. Så när STA bildades gick Rita med. Utan att då inse vidden av den livslånga samhörighet som
skulle följa.
– Jag har arbetat på Lantmäteriet i alla tider, i olika chefspositioner och att komma
från jobbet på dagarna till den tillåtande och kreativa teatermiljön var skönt.
I 60 år har Rita gestaltat allt från prinsessor till gamla gummor på alla möjliga
scener och leder sedan 1997 den egna gruppen Ritas Ragator och Gubbar.
– Det är roligare att regissera. En skådespelare går in i sin roll. En regissör spelar
alla roller, ansvarar för helheten. Men en del träningskvällar känns det som jag
sprungit maraton.
Rita är också STA:s kassör och administrerar medlemsregister och sommarläger.
Sedan föreningen fick lämna Sagateatern vid Maren ingår hon i gruppen som letar
ny lokal.
– Men det är svårt att hitta nån bra. Med tillräcklig takhöjd och publikmässigt
flexibel. Så jag ringde upp ägaren till Saga-fastigheten. Kunde de månne tänka sig
att förhandla med oss igen? Och de sa ja!
Ingrid Sjökvist
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Med
koll på
replikerna
Bosse Pärleby har alltid gillat teater.
Men bortsett från nån liten roll i småskolan har han inte haft nån tanke på
att själv spela.
Inte förrän han gått i pension och
Hanna, plusbarnbarnet som han kal�lar henne, tyckte att han måste göra
något: Nåt vettigt. Följ med mig till
teatern!
Ja varför inte, resonerade han. Det
verkar rätt kul. Man kan ju alltid prova.
Han togs emot med öppna armar.
Och så särskilt nervös för sin debut
var han inte, att gå in i en roll avskräckte inte heller.
– Det var ju bara att göra som dom
sa. Ledaren gav tydliga instruktioner.
Det blev naturligt på nåt sätt. Det enda jag funderade på var om jag skulle
kunna lära mig långa repliker utantill.
Två grupper
Det är nu snart tio år sedan han gick
med i Berguvarna. När sedan Ritas Ragator och Gubbar skulle sätta upp pjäsen Rika
barn leka bäst rekryterades han dit med.
Den pjäsen handlar om damer som jobbar på bank och blir bortrationaliserade. Nånting måste de ju göra, resonerar de och bestämmer sig för att öppna bordell. En sådan
behöver besökare och till det krävs män.
– Det var en rolig pjäs och vi hade mycket publik, min karaktär var skojig. Fast där
gjorde jag bort mig. Jag stod i kulissen och följde med i pjäsen i väntan på min entré.
Men av någon anledning glömde jag gå in på scen. Men de andra var skickliga och
lyckades rädda situationen. Jag tror inte nån i publiken märkte nånting.
Improvisera
– Man kommer av sig ibland, men då får man improvisera. Bara man lever sig in i rollen
och pjäsen så funkar det.
Att kunna replikerna är han annars noga med, pluggar in dem hemma i fåtöljen och
läser högt, travar runt i bostaden och memorerar.
– Sen när de har vävts in i sitt sammanhang på scenen, det är då de fastnar.
Givande
Teaterlivet har gett Bosse Pärleby det han hoppades. Ett nytt sammanhang, ett bredare socialt nätverk och vänskap.
– Det här kan man hålla på med så länge man har lust och ork.
Vid senaste årsmötet valdes han också till en av föreningens två revisorer. Borde passa
honom bra, han som jobbat med värdepappersaffärer på bank hela sitt liv.
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Teaterbara för att det är så kul!
Som barn var Torbjörn Westerberg inte
speciellt intresserad av teater. Det var
kusinerna som drog med honom till STA.
Dummerjöns blev första pjäsen och Torbjörn spelade pappan till de tre torparsönerna. Regi: en ung Lars Ahlin.
Han har faktiskt aldrig känt att han vill
viga sitt liv åt teatern. Han försörjer sig
på ”skyltar och sånt”.
‒ Teater håller jag på med för att det är
kul.
Scenografi
Och under de 47 år som gått har det blivit
både skådespeleri och scenografi. Såväl
i STA som på Sommarteatern, Pistolteatern, Folkoperan, Täljerevyn… man kan
inte räkna dem alla.
Torbjörns första scenografi var till en
kortvariant av Hamlet – med en reporter
som med jämna mellanrum refererade
mordhistorien.
‒ Jag fixade fyra kuber som vi red på
och ett skynke på gardinstång för att
dölja Polonius och kungen när de spionerar på Hamlet och Ofelia. Det fick inte
vara så invecklat för vi spelade i Lunas
hörsal och hade den bara en halv dag.
Enkelt!
En vision till scenografi kommer antingen direkt när han läser pjäsen eller också
växer den fram. Så enkelt som möjligt
ska det vara.
‒ Gör det enkla och låt det se svårt ut.
Gräs är bara grönt och blått är himmel.
Folk fattar ändå, sa Håkan Wannerberg,
när vi jobbade med Stormen på Torekällberget. Han lärde mig mycket.
Han talar också med värme och tacksamhet om scenografen Sören Brunes
på Folkoperan, där Torbjörn jobbade i
omgångar på 80- och 90-talen med uppsättningar som Turandot, Barberaren i
Sevilla, Leonardo, Simson och Delila.
Telgehus
Jag frågar vilken uppsättning av alla han
varit med att göra genom åren som är
den bästa, den roligaste.
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‒ Telgehus, säger han med många goa
minnen i rösten.
Och då talar han inte bara om scenografin utan om helheten.
‒ Publiken fick ro skeppet Regin från
Mälarhamnen till ön, sedan äta, dricka
och bli underhållna av svärdslukare och
andra. Först därefter fick de se teater.
Tälje Tokar?
En helkväll alltså, med mycket historia
och historia är något han gillar. Hans
dröm är att göra en uppsättning om Södertälje genom tiderna från Täljetokarnas perspektiv.
‒ Jag är ju själv en Täljetok och skulle
vilja se Södertäljebor mer stolta över
sin stad. Det är så mycket som farit förbi Södertälje. Järnvägen gick vid sidan
av med stickspår hit, kanalen där båtar
bara passerar... Ändå har stan inte gått
under.
‒ Södertälje är som humlan som inte ska
kunna flyga, men gör det ändå.
Margareta Lithén

Man får vara sig själv
‒ Vi såg en affisch om teaterläger och jag tyckte det verkade kul, säger Sara Carrö,
10 år.
Och det var kul, så nu har hon varit med i en av STA:s grupper i två år och spelat
Maja i Lasse-Majas detektivbyrå, en spion och Rebecka från framtiden.
Det roligaste är att träffa nya kompisar och att man får vara helt sig själv, tycker
Sara, som också har märkt att hon talar tydligare sedan hon började i STA.
Hon vill fortsätta spela teater också som vuxen, men bara som fritidsintresse.
‒ Jag vill jobba som veterinär, för jag tycker så mycket om djur. Vi har två katter
och en hamster.
Sara är också med i årets julkalender i SVT. Som statist.
‒ I bakgrunden alltså. Jag är elev i en skola på 1920-talet, klädd ungefär som Madicken med klänning och rosett i håret.
TV var mycket annorlunda. Inte som teater, tycker hon efter de två dagarna som
statist.
‒ Vi fick köra om mycket och man fick vänta länge på sin tur.
Utöver teater har hon också ett stort idrottsintresse och har spelat ishockey i fem
år.
Nyligen har hon börjat med friidrott och gillar stavhopp bäst.
Innan vi slutar säger hon:
‒ Tolfte avsnittet. Det är tolfte avsnittet i Julkalendern jag är med i.
Margareta Lithén
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Den 14:e november firar Södertälje Teateramatörer 60-årsjubileum!
Firandet kommer att äga rum i form av en livesänd show direkt från Södertälje Stadsscen. Ni kommer alltså att få se en
TV-show med liveuppträdanden, intervjuer och annat spännande.
Våra programledare Carla Larsson, Mikaela Hurme och Agnes Lindberg kommer att leda tittarna genom showens alla
delar. För att titta på showen går du in på hemsidan www.
sta.nu där kommer en länk till livesändningen ut. Klockan
16:00 lördagen den 14:e november finns länken ute, redan
då kan man klicka på den.
Sätt er bekvämt i soffan och duka upp ett jubileumsfirande, klockan 18:00 börjar showen. Då är det bara att luta er
tillbaka och njuta!
För teknisk support ring vårat nummer 072 971 03 25. Det
är även numret till vår Ring och Vinn-tävling som kommer
pågå under showen.
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