Pressmeddelande
De 39 stegen – En smått kaotisk brittisk thrillerkomedi – för första gången i
uppförande av Teaterklubben Repliken

Fem skådespelare på scenen och 139 roller. En resa från London till Skottland. Mord, kärlek
och spänning i historien om Richard Hanney – gentlemannen som träffar den mystiska
agenten Annabella, den timida bondfrun Margaret och den egensinniga men kärleksfulla
Pamela.
Äventyret rusar fram genom skenande tåg, störtande flygplan, lustiga handelsresanden,
spioner, jagande poliser och sävliga skottar.

”London 1935. Augusti. Jag var tillbaka i fosterlandet sedan tre månader
och ärligt talat så undrar jag varför jag åkte hem…”

”Det här är absolut bland det roligaste och mest utmanande vi gett oss in i.” Detta är
ensemblen om fem personer rungande enade om. Skådespelarna är medlemmar i
Teaterklubben Repliken, en amatörteaterförening i Tumba.
Projektet De 39 stegen startade i november 2018. Efter några träffar och genomläsning av
några pjäser fastnade alla för De 39 stegen.

-

Vi testade oss igenom olika karaktärer och till slut landade vi i vilka som blev våra
favoriter. Därefter satte vi en plan för rollfördelningen utifrån att vi är totalt fem
personer istället för fyra som denna pjäs egentligen är skriven för, säger Jenny
Ahlgren.

-

Egentligen var det så att vi endast var fyra tjejer till en början, men vi insåg att det
skulle bli svårt för någon av oss att spela Richard, fortsätter Jenny.

-

Det var då vi ringde Gunnar, säger Anna Schenk.

Det 39 stegen har premiär den 8 november 2019 på Tumbascenen och spelar varje
helg fram till 30 november 2019.
De 39 stegen
-

en novell från 1914 av John Buchan, originaltitel The Thirty-Nine Steps

-

en brittisk film (1935) i regi av Alfred Hitchcock, originaltitel The 39 Steps

-

en brittisk film (1959) i regi av Ralph Thomas, originaltitel The 39 Steps

-

en brittisk film (1978) i regi av Don Sharp, originaltitel The Thirty Nine Steps

-

en brittisk scenversion av Patrick Barlow, Nobby Dimin och Simon Corble

-

en svensk översättning och bearbetning Lars G Svensson

Pjäsen är uppförd många gånger över hela världen men för första gången av en
amatörteatergrupp i Sverige.

Teaterklubben Repliken
Teaterklubben Repliken är en amatörteatergrupp som startade 1976 och har sitt fäste i
Tumba Botkyrka. Repliken har under sina 40 år satt upp ett flertal nyårsrevyer, farser,
musikshower och barnteateruppsättningar. Senast spelades Pelle Svanslös i Segersjö
Folkets hus för fulla hus under hösten 2018. Varje sommar anordnar Repliken
Sagovandringar på Hågelby i Botkyrka kommun.

Skådespelarna
Gunnar Richardsson (Skådespelare) - Gunnar har varit med i Repliken sedan 2004 . Han
har varit med i flertal revyer, farser och barnteater. Han syns flitigt på sommaren då han är
med och underhåller barnen på sagovandringar på Hågelby. Gunnar är den enda manliga
skådespelaren i uppsättningen och spelar Richard Hanney.

Jenny Ahlgren ( Skådespelare) - Jenny har varit medlem sedan 1999. Innan hon gick med
iTeaterklubben Repliken var hon medlem i Alby Fejm. Hon har spelat i ett flertal revyer,
barnteater och även regisserat tre barnteateruppsättningar. Den senaste uppsättningen hon

var med i var revyn "Skruvat och klart". Jenny tog en paus från teatern 2012 men efter en
lång tids saknad gick hon med igen 2019. Jenny spelar tre olika kvinnor i denna uppsättning.

Samira Gade (Skådespelare) - Samira gick med i klubben 1999. Innan hon blev medlem i
Teaterklubben Repliken var hon medlem i Alby Fejm. Även Samira har spelat barnteater,
revy och farser. Jenny och Samira har producerat tre barnteateruppsättningar ihop. Senaste
uppsättning som Samira var med i var Arnbergs korsettfabrik. Samira spelar 8 olika
karaktärer i denna uppsättning.

Anna Schenk (Skådespelare) - Anna ha varit med i klubben sedan 1999. Även hon har en
bakgrund från Alby Fejm. Anna har spelat ett flertal revyer, barnteater och musikshower.
Anna har även gjort många av klubbens affischer och scenografi. Tillsammans med Jenny
och Samira har hon satt upp två stycken barnuppsättningar. Senaste uppsättningen som
Anna var med i var musikshowen Soundtrack live. Anna spelar 8 olika karaktärer i denna
uppsättning.

Ulrika Furtenbach (skådespelare) - Ulrika gick med i klubben 2008. Hon har varit med i två
revyer och agerat programledardiva i musikshowen På Ackordet. Ulrika har skrivit en hel del
sketcher och sångtexter, varit ansvarig för rekvisita och producent. För mycket länge sedan
agerade hon den onda fen i Replikens uppsättning av Törnrosa (1984). Ulrika har också
medverkat i en High School uppsättning av West Side Story och i rockmusikalen Karolina
dansar inte mer. Ulrika spelar 9 olika roller i denna uppsättning.

Alla skådespelare har delat på ansvaret med regi och gjort det mesta själva gällande
uppsättningen. Jennie Persson har stöttat med regi.

