
 

Pressmeddelande från Klara Soppteater, Kulturhuset Stadsteatern  

Julsoppa för en vaken publik 
Soppteatern firar i år jul med en nyskriven revy signerad Calle Norlén, en mustig soppa för en 
publik med god aptit på livet!  
 
– Jag ville göra en julshow som var vass och kaxig. Något som gör att man sätter 
soppan i halsen, säger Albin Flinkas, konstnärlig ledare. Då var det självklart att 
fråga Calle Norlén som har en sådan tonträff att det kan vara grovt och kittlande, 
men ändå inte går över gränsen. 
 
 – Jag älskar själva konceptet med den intima och lite lugna salongsstämning som 
uppnås med varm soppa i magen, säger manusförfattaren Calle Norlén. Det är en 
smart publik, som jag tror man kan köra lite finlir med. Varva skratten med allvar och 
eftertänksamhet, vilket ibland kan vara knepigt med alkoholstyrkta krogshowgäster. 
Så när Soppteaterdirektören frågade, på sitt skickligt smickrande vis, kände jag mig 
både hedrad och lustfylld. Trots att jag egentligen inte hade tid, tackade jag ja på 
ren magkänsla. Dessutom är det ju en fantastisk ensemble, ett drömgäng!  
 
– Det finns inget jultema säger Albin Flinkas. Det blir sketcher med substans och många 
sångnummer. Alla sjunger. Vi får nya texter hela tiden och när vi läser igenom dem rodnar 
och skrattar vi om vartannat: får man verkligen säga så här? undrar vi med jämna 
mellanrum.  Ing-Marie Carlsson och Liv Mjönes har till exempel en scen om inkontinens som 
mynnar ut i den gamla klassikern Droppen dripp och droppen drapp. 
 

– Finns där något tema, är det vår skräckblandade förtjusning inför mänsklig närhet, 
fortsätter Calle Norlén. Hur fruktansvärt svårt men fantastiskt underbart det är att 
vara tillsammans med andra människor. Alltfler lever ensamma, särskilt i Stockholm, 
frivilligt eller ofrivilligt. Själv är jag sambo med en katt, vilket är enkelt, problemfritt, 
perfekt. Men det är också både tragikomiskt och tidstypiskt. Och hur är livet 
egentligen när allt är perfekt?  
 

– Poängen med en revy är ju att den kan och bör spreta åt alla möjliga håll och det 
gör 'Soppan i halsen' förhoppningsvis också. Jag kan åtminstone kan inte se vad en 
asexuell söderhipster, en barsk lågprisflygvärdinna och en gumsjuk östermalmstant 
har gemensamt… avslutar Calle Norlén 
 
Calle Norlén är krönikör, pjäs- och musikalöversättare samt manus- och sångtextförfattare. 
Han är också en av Spanarna i radioprogrammet på P1.  
 
Albin Flinkas är skådespelare och konstnärlig ledare för Klara Soppteater på Kulturhuset 
Stadsteatern.  
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