
Måndagen den 6 april 1970 
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Lycklig resa framfördes av Södertälje teateramatörer. Här har miljen just startat bilturen till landet. 
matsalen bjöd man på musika-
lisk salong. Det var Södertälje 
musikskola som svarade för pro-
grammet och bjöd på både 
s t råk- och blåsmusik. 

Det blev fullsatt också i den 
gamla matsalen och värmen steg 
också där. Efter en halvtimme 
var det ingen som frös längre 
— holmbergssalen är ju lite dra-
gig. 

— När vi planerade den här 
konserten till den 5 april r äk-
nade vi med att våren skulle 
ha kommit, förklarade Rune 
Andersson. 

Också musikskolans program 
uppskattades. De unga biåsarna 
under Viga Löfcrantz' ledning 

spelade säkert och stråkkva 
ten under Bengt Nordquist 
sprött och fint i det gamla s 
marresidenset. 

Man kunde också förlustj 
med annat. Krukmaka ina 
hemslöjden hade öppet och 
kade med sina alster, i den j 
la hökarboden hade kringloi 
karamellstrutar en stryk 
åtgång. 

För barnen var de nyf 
d juren kanske det roligast 
men kanor och jättestora 
högar var också kul. 

Om 19 dagar ska man ! 
våren på Torekäl lberget . . 
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Musik och teater 
på Torekällberget 

Trots dåligt väder var det 
fullt hus på Torekällberget 
i Södertälje pä söndagen. 
Programmet ägnades den-
na gång åt teater och musik 
och de medverkande kom 
från Södertälje teaterama-
törer och stadens musik-
skola. 

Teateramatörerna framförde 
ett litet lustspel som heter Lyck-
lig resa. Pjäsen var påpassligt 
vald, eftersom det pågår en u t -

ställning med just det namnet 
uppe på Torekällberget. 

Det var många som ville vara 
med på den lyckliga resan och 
ganska snart fick assistent R u -
ne Andersson skynda ut med 
"fullsatt"-skylten. Och sedan 
bar det iväg medan tempera-
turen i lokalen steg och luften 
i det närmaste tog slut. 

Men det gjorde nu ingenting. 
Pjäsen var både -trevlig och ro-
lig och flera av de medverkande 
agerade med stor finess. För -
mågan till improvisationer sak-
nades inte heller. 

I den magnifika holmbergska 

Stråkkvartetten ljöd sprött och fint i det gamla sommarresidenset. 


