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Country på Årstavis i ny show
Stand by your man blir ”Släng ut din man” i Årsta scenfolks version.
Åtrå, smärta och längtan. Årsta scenfolk
sparar inte på känslorna
i sin nya föreställning.
Dessutom rymmer den
humor.
Nästa onsdag är det
premiär i Årsta Folkets
hus.

Fem barstolar står på scenen i biografsalongen i Årsta Folkets hus.
Där sitter tre kvinnor och två män.
De bär vidbrättade hattar och rutiga blusar eller jeansskjortor.
Ska det föreställa en bar i någon
amerikansk håla? Nej, de sitter
på ett hak i Årsta och öppnar sina
hjärtan för varandra. Om pengar,
eller snarare brist på sådana, om
kärlekens heta eld och bittra svek,
om övergivenhet och längtan.
– Country handlar mycket om
sådant – och eftersom några av
oss är barnsligt förtjusta i country
och gärna ville göra en föreställning med countrylåtar blev det en
känslosam historia, berättar Bo
Högstedt under en paus i repetitionerna av ”Årsta kåntry”.
Det är han som har översatt föreställningens 15 sånger – vissa exakt, andra friare. Alla är berömda
countrylåtar. Loretta Lynns ”You
ain’t woman enough” har blivit ”Du är inte kvinna nog”, Lou
Handmans och Roy Turks ”Are you
lonesome tonight har blivit ”Är du
ensam i kväll?” och Johnny Russels och Voni Morrisons ”Act naturally” har blivit ”Var som du är”,
för att nämna några exempel.
Sedan har revygänget vävt in
låtarna i en lös historia om fem
Årstabor.
– Föreställningen inleds med att
de fem kommer någonstans ifrån,
till Årsta. Så är det ju i verkligheten också. De allra flesta är inflyttade. De här fem bryter upp för att
de är panka, säger Tord Anjegård.
– Och det är klart att vi har med
Årsta i föreställningen. Vi är ju ett
lokalt gäng och från våra nyårsrevyer vet vi att det lokala uppskattas. Både Hjälmaren, Årstaliden

”Släng ut din man”, sjunger Anna Ericson, Berit Thulander och Britt-Inger Wiklund – en fri tolkning av Tammy Wynettes ”Stand by your man”.

◗ Två föreställningar ges i november

Bo Högstedt har gjort de svenska
versionerna av sångerna.
och Årsta spel och tobak finns med
i storyn, berättar Bo Högstedt.
Årsta scenfolk bildades 2003.
Sedan dess både repeterar och
uppträder sällskapet i Årsta Folkets hus. De allra flesta i det 30
personer starka sällskapet bor

◗ Aktuellt: Årsta scenfolk sätter
upp ”Årsta Kåntry”.
◗ Plats: Bion i Årsta Folkets hus.
◗ Föreställningar: Den 23
november kl 19 och 26 november
kl 15.
◗ Om Årsta scenfolk: Har runt
30 medlemmar. Bildades 2003

också i krokarna. Och de vurmar
för sin stadsdel, med sitt k-märkta
1950-talscentrum, sin butikskantade huvudgata och sin blandning
på folk från alla håll. 17 000 personer bor här, påminner de om.
– Det är som en egen liten småstad. Det är därför jag gillar Årsta

av personer som varit med i
Årstaspelet, som gavs när Årsta
centrum fyllde 50 år. Gör nyårsrevyer, kabaréer och kulturvandringar, har allsång på Årstaliden.
◗ Nyårsrevy: Premiär på trettondagsafton i Årsta Folkets hus.

så mycket, säger Anna Ericson.
För henne gör Årsta scenfolk det
möjligt att hålla på med något som
hon älskar – att sjunga. Det gäller
också hennes kamrater. Som Berit
Thulander uttrycker det:
– Jag behöver sjunga för att bli
glad. Det är lika nödvändigt för

livsglädjen som att skratta!
Hon, Bo Högstedt, Tord Anjegård, Anna Ericson och Britt-Inger
Wiklund slår sig ner på sina barstolar igen. Orkestern spelar upp.
Det är dags att återuppta sångövningarna.
”Släng ut din man, släng tvätten efter honom. Släng ut hans
stereo och hans Helly hansen-tröja”, sjunger kvinnorna. Det är en
minst sagt fri tolkning av Tammy
Wynettes ”Stand by your man”
– och ett minidrama som skulle
kunna utspela sig var som helst i
världen. Till exempel i Årsta, en
novemberkväll 2011.
● Märta Lefvert
marta.lefvert@mitti.se
tel 550 550 82
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Veterinärklinik & fodershop i fräscha
lokaler med vänlig och erfaren
personal. Tillgång till Medicin,
Kirurgi, Lab, Röntgen, Tandröntgen,
Friskvård & Foder.
Varmt välkomna!

Komplett med installation
Inbrottsskydd klass 3 (En1627)
Brandklass Ei30, Ljud Rw 36dB
Flerpunktslås + Assalås

14.550 kr

inkl moms med ”Mitti” rabatt
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Besök vårt showroom

Komplett med installation

Proloc AB
Måndag - Fredag
Sobelgränd 4
Från kl 09.00 till 17.00
167 58 Bromma Tel: 08-26 48 10

Inbrottsskydd klass 3 (En1627)
Brandklass Ei30, Ljud Rw 36dB
Flerpunktslås + Assalås

www.proloc.se/info@proloc.se

inkl moms med ”Mitti” rabatt

21.550 kr

Lindetorpsvägen 17,
12163 Johanneshov
Tel: 08-19 12 33
www.arstakliniken.se

