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VAD HÄNDER

Hur Alby sk a se ut i fram tide n disk ute rade s i se pte m be r. Nu tar re vyn Sälj Ut upp
frågan. ”Privatise ringe n av sjuk vård är e n annan sak vi tar upp.” be rättar
R e plik e ns ordförande Björn Ade lly som bland annat spe lar brandm an i
före ställninge n.
Foto: Tumbascenen

Roligt, elakt och lokalt i
Sälj Ut

TUMBA Försäljningen av husen på Albyberget, den planerade skidtunneln vid Lida
och delningen av Botkyrka. När teaterklubben Replikens revy Sälj Ut spelas på
Tumbascenen tas många lokala frågor upp.
– Vårt uppdrag är att roa och ifrågasätta makthavare, säger Replikens ordförande
Björn Adelly.
Privatiseringar och utförsäljningar präglar årets revy i Tumba som fått namnet Sälj Ut.
– Vi vill spegla det lokala men ta upp samhällsdebatten. Att skämta om att husen på
Albyberget ska säljas är svårt, däremot är det lättare att skämta om Alby showroom,
där Albys framtid diskuterats, och att vårdcentraler säljs ut, säger Björn Adelly som är
ordförande för teaterklubben Repliken.
Teaterklubben Repliken i Tumba har funnits i 35 år och satt upp revyer under nästan
lika många. Dessutom har de spelat teater för barn sen 1980-talet, gjort musikaler
och spelat farser.
– Det är en gammal företeelse att göra lokala revyer vid årsskiftet. Meningen är att
göra sånt som folk känner igen sig i. I år hjälper vi resenärer att ta sig igenom SL:s
spärrar, pratar om Facebook och surfplattor och lägger oss i hen-debatten, säger
Björn Adelly.
Björn själv ska göra en elak kuplett (en pratsång med rim) om
Sverigedemokraterna, som han tycker borde skickas i en container till Irak, och om
Ikea som tar bort kvinnor från sina annonser i Saudiarabien.
– Och om Tullingepartiet som vill separera från resten av Botkyrka kommun, berättar
han.
Men vad poängerna är vill han inte berätta.
– Det får man veta om man ser föreställningen.
Totalt blir det åtta föreställningar och på scenen kommer tio medlemmar från
Repliken stå. Men det är fler än så som jobbar med revyn, cirka 50 personer hjälper
till med bland annat ljud, ljus, smink, PR, rekvisita och som musiker. Och många är
nybörjare i år.
– Det är kul. Vi har allt från 18-åringar till pensionärer på scen, säger Björn.

Mariela Quintana Melin
mariela@sodrasidan.se
RELATERAD INFORMATION

DÅ SPELAS SÄLJ UT
Spelas: 26/1 kl 15, 2/2 och 9/2 kl 15 & 19, 15/2 kl 9:30 och 16/2 kl 15
Plats: Tumbascenen
Biljetter: www.repliken.se

RELAT ERADE ART IKLAR
”Ungdomar är Tullinges viktigaste fråga”
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