
Efterat bar ett flertal personer aviserat att en forestallning ar for lite. Hur skall vi
kunna gora en till? For det behovs publik, lokal och ekonomi som skall ga ihop. Till
en ny show sa har vi forvisso redan mycket klart vad galler t ex rekvisita och
annonsmaterial och sa, men anda ar det mycket som skall falla pa plats for att det
skall vara fb'rnuftigt. Hela forestallningen firms digitalt filmad, nasta steg ar att bear-
beta det professionellt for basta resultat. Ljudinspelningen blev tyvarr pa mixer-
kanal istallet for rumsmikrofonerna i taket pa teatern som det var ineningen. Oh
well, man kan inte fa allt. Sadarja, inte sjutton gick det att skriva kort om en san har
sak inte.
Ca 300-350 timmar beraknarjag att jag sjalv har lagt ner pa delta, de andra mindre
an sa, men alias insatser var av stor vikt for att det har projektet skulle kunna ge-
nomforas. Sa till samtliga inblandade, deltagare, medlemmar, icke-medlemmar, pu-
blik m fl, ber jag att aterigen fa rikta: Ett hjartligt tack!
Jonas, November 2003

PS. Till nasta Festival, 2005, om nagon far uppdraget att "hitta pa nagot": var inte
radda for att anta utmaningen, men underskatta heller inte alia detaljer som maste
fungera for att na ett bra resultat. Uke to the people. DS.

Yard alia rosor efter 300 timmarsjobb

Hej
Jag har blivit ombedd att skriva lite om arbetet med Flygmalajen Show, sa har kom-
mer det.
Formby har som ni vet alltid legat mig varmt om hjartat, sa nar Nimrod ringde i maj
2002 och fragade om jag kunde "hitta p£ nagot med Formby" som extra forestall-
ning i samband med Festival 2003 sa behovdes inte lang betanketid for att acceptera.
Darav halkade jag ocksa in i Festival-kommitten av bara farten! I augusti borjar pla-
nerna ta form: det skall bli en teaterpjas, inte bara en konsert. Det kan bli trottsamt
aven for den mest inbitne att hora ukulelebanjo-rassel i lat efter lat, sa pa sa vis far
oronen vila sig mellan numren, och Formbys musik kan varvas med humorstycken.
Att det skulle bli pa svenska var inget bekymmer, det var bara ord som skulle over-
sattas. Jag lyssnade och tittade igenom all icke-musik jag hade med Formby, filmer,
konserter, intervjuer, rubbet, for att plocka fram godbitar som kan passa. Snart fram-
tradde iden med ett tema, baserat pa hemvarns-stuket. Iden far godkant av kommit-
ten. Manus borjar skissas pa, latar skall valjas ut, materialet testas, inbordes ordning
mm. Under oktober-november tillfragas de som skall agera i olika roller om de vill
vara med, och till min gladje accepterade samtliga mojligheten att gora nagot annor-
lunda an vad de, ni och jag sjalv ar vana vid.

24 November samlas alia for fbrsta gangen. Hans Friberg lanar lokaler av Bingo-
lotto. Ganget far ett fbrsta manusutkast och video med valda Formby-sekvenser vi-
sas, for att ge dem en ide om vad jag har i tankarna.
Smaningom handplockas musiker fran olika platser, for att svetsas samman som
"John Willie's Jazz Band", dopta efter titeln pa en Formby-lat. I februari ar alia
namnen pa plats och musikrepetitioner kan paborjas. Mellan december 02 och maj
03 repeterar teaterganget 18 ganger, i snitt 3 timmar varje gang, orkestern 8-10 ggr a
3tim.

Fast den 10 minuter langa doktors-sketchen kra'vde ytterligare tre separata omgangar
a 2 timmar for att sattas pa plats. Varje gang hade Ola hittat nya infallsvinklar som
hqjde rolighetsnivan, och Ingrid sokte efter den ultimata rekvisitan.
Forst repade vi i Bingolottos filmsal, sen pa deras stora seen, och med vissa avstick-
are till sist med Redbergs-teatern som huvudpunkt: antligen en lokal som har kor-
rekta matt jamfort med Stenhammarsalen, dar det blev tre studiebesok for matt-tag-
ning, fotografering, diskussion om tekniska losningar mm.
Orkestern, ja. Oj, vad de fick slita. Tonarter som de knappt spelat en endaste gang,
inte jazz-musikervanliga alls, ackompanjemang endast-inga solon att glansa i, bara
okanda latar. Windows kande de till men hade aldrig spelat den. Lamppost och
Auntie Maggie's var bekanta pa svenska, resten var fullstandigt nyrt. Och som vi
slet, tiden var knapp, svart att hitta lokal, vi bytte flera ganger, men till slut fick vi
ihop det pa nat satt. Jag maste speciellt beromma var unge trummis Johan.



Ett musikaliskt och rytmiskt underverk, som inte gav sig forran varje taktslag satt
som det skulle, alia break nitades exakt hur de skulle vara. Alia latar maste jag
och Janet ga igenom oerhort noggrant for att kunna presentera ackord-schema till
bandet, vissa tonarter skiftades ocksa. Mycket larorikt.

Nu gar vi fran klarhet till klarhet, det var lite segt ett tag under den morka arsti-
den, men nar vi val borjade bli varma i vara roller fordelades rep-tillfallena sa att
det alltid var nagon som fick en sondag ledig (vi repade varje sondag morgon hela
varen lang, orkester-repen var pa diverse vardagskvallar.

I mars kom forsta bakslaget: Ray Bernard anmaler att ban inte kan komma pga
blivande hustruns oro for att flyga, Irak-kriget skulle rulla igang. Att ett verkligt
krig skulle aventyra vart latsas-krig var belt otankbart. En ersattare rekryteras ilia
kvickt: unge Nick Saunders fran Isle of Man tackar ja utan omsvep. Nu ar vi pa
banan igen. John Croft passar pa att byta tva av sina latar mot tva av Ray B's, sa
Nick far ta det som blir over.

Skona maj kommer, det borjar dra ihop sig. Nick skickar mail: jag har inte rad att
komma over. Vad i...?

Nu ar goda rad dyra! Ytterligare en engelsman forfragas, men ban har jobb pa
lordagen och kunde inte garantera narvaro pa sondagen for repetition. Da ringer
vi Markus Berg, som har varit o-ukulelig alldeles for lange. Markus ar mycket
tveksam forst, det ar en bra bit att aka fran Angelholm till Gbg for rep, men gar
med pa det i alia fall. Kanon, nu kor vi. Markus har att spela tva latar, och It's in
the air kan han sen sitt tidigare liv i klubben,
resten skall ovas in. Ingrid aviserade att hon ville ha mer att gora an vad hennes
roll forst medgav, Janet-som inte ville agera, bara spela och skota orkestern- hogg
direkt: Ingrid-du kan ta mina repliker! Fast en fick hon behalla.

Alia pusselbitar borjade nu falla pa plats. Bingolottos personalstyrka var patagligt
involverad: vi hade ordnat med tva av deras kamerakillar for att filma, de och inspi-
cient-flickan Katrin och ljudteknikern Mathias var alia Fribergs verk. Konserthusets
tekniska personal var ocksa behjalpliga med goda tips om saker som inte fick fbr-
glommas.
Kulturtuben lanade generost ur sitt digra forrad, rekvisita fran 20 ars samlade pro-
duktioner med Galenskaparna & After Shave, samlat i ett jattefbrrad i Lackareback.
Mera som ett museum faktiskt. Aby som ar rekvisita-ansvarig var oerhort vanlig och
hjalpsam. Darifran fick vi bl a stridsvagnen, de fiesta kladerna, koktrossen,
lyktstolpen och lite losa prylar. Agne Tern och bans son byggde bakgrundskulissen,
Bert lanade slapkkarra och lagade kontakten till stolpen och fick igang tanken med
kort varsel, och Stefan Bertling lagade de sjalvgaende skorna. Alia bidrog med na-
got pa sitt satt.

13 och 20 Maj kor vi genrep pa Redbergsteatern, en halv forestallning kordes tva
ganger varje gang, med orkester och all rekvisita och ovrig personal pa plats. Det var
nodvandigt for att hitta eventuellt kvarvarande logistikfel, plus att Markus deltog for
forsta gangen da. Snart stod det klart att det hade varit for kort tid for honom att lara
sig latarna, sa vi loste det med att Janet spelar under en lat som Markus skall sjunga,
och samtidigt illustrerar han laten med rorelser. Gasmask-laten lamnades till Peter
Nilsson, som reciterade den och agerade sjalv texten pa ett mycket finurligt satt.
Korschema spikades: ett for inspicienten, ett for orkestem - plus ackordsanalyser och/
eller noter, ett annat schema for sidoarbetarna (malajema som vi kallade dom), ett for
ljud, ljus och draperi-teknikerna, alia utformade speciellt for det de skulle gora. Vi
ovriga hade vara manus att halla oss till.

Under hela resan hade vi fullgott stod av Festivalkommitten med massor av alia de
praktiska kringarrangemang som latt gloms bort, som programblad, annonsering etc.
Och sa alia klubbmedlemmar som satte upp affischer, salde och kopte biljetter och
engagerade sig pa alia satt och vis.
Pa Festivalen pa lordagen fick vi i alia fall spela upp ett smakprov for publiken, det
ka'ndes bra, regnet till trots.

Sondag 25 Maj hade vi genrep i skarpt lage, hela showen tva ganger om tog ett antal
timmar i ansprak, och nu hade vi a'ven John Croft och Ray Neal pa plats, som skulle
sampelas med bade orkestem och oss.
Mandag 26 Maj var det sa dags. Vi samlas pa formiddagen och satter upp vara saker,
tva uppsattningar kostymer som saknades hos Kulturtuben hade forbokats av
Teaterboutiquen, som Hans ha'mtar och kommer till Stenhammarsalen med. Grona,
modell 59, hade packats ner. Oops, vi hade bestallt gra, modell 38 for josse namn!
Med ilfart kommer ra'tt kladesplagg oss tillhanda. Vralsnabbt i med en bit mat, kort
samlingsrep pa seen, vissa detaljer behovde fmslipas pa plats, bl a min pojk Robert,
som agerat vikarie tidigare. Vi hade lange forhoppning om att George Formbys lille-
bror Ted skulle tacka ja till inbjudan, da hade han fatt den rollen. Men nar han tackade
nej sa aterstod Robert som enda altemativ, och han loste sin uppgift med bravur.
Och oj, vad kvallen gick fort! Vi hade knappt borjat forran det var dags for slutscene-
rna. Och vad kul vi hade!

I stort sett allting blev som jag hade ta'nkt mig, det som inte blev sa var av ringa vikt
och paverkade inte nagot pa ett negativt satt. Om vi fir mqjlighet att gora om det har
sa ar det inte mycket som behover fixas till.
Efterat sa skalade vi i nagot bubbligt och gick till Julien och at och drack. JW's JB
spelade upp, fast nu med latar i anstandiga tonarter, och det svangde rejalt darinne ska
ni veta. Efter sista laten drog trumpetaren Klas igang introt till Get cracking, och vi
marscherade runt hela restaurangen, varv efter varv, med Ray Neal i taten med uku-
lele, vi andra efterat pa rad. Heltokigt, helkul och en perfekt avrundning pa en mycket
intressant kva'll.


