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INRINGNING AV 
DEN NYA SÄSONGEN

Samling kring granen
Måndagen den 27 december samlas alla i Viggan -
familjen runt granen igen, då det är dags att bege sig
ut till Väsbyhalllen och se om vi får några fler jul-
klappar där. Sen kan vi förhoppningsvis börja fira.

Viggan Video sänder alla dagar fram till Nyår, då
Krutov ringer in det nya året med sin nya sändare på
110 Mhz som han fått i julklapp efter Farbro Sven på
Barnens Radio i Motala. Krutov lär också komma
med en julklapp till alla barn som vill titta 2011 och
han lovar att allt kommer att sändas i färg.

Inge tingel tangel för Ingel i år, som istället kör strikt i
en cheviotkostym från Lund & Lund på Sturegatan
med en matchande halmhatt på Nyårsaftonen.

Efter klockslaget 24.00 den 31 december börjar den
nya säsongen med spel i division 3! Bortsett från
eventuella framgångar i Stadium Futsal Cup som kan
leda till ytterligare spel för gallerierna, så gäller total
vila fram till onsdagen den 12 januari, då vi som tidi-
gare sagt samlas kl 18.30 på Täby Park Hotel. 
Tills dess tillönskas åter en synnerligen God Jul och
ett Gott Framgångsrikt Nytt År.
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Snabba Stash för Flash

Julrulle 4
Actionrulle med inslag
av lite science fiction

Julrulle 5
Martin Timellinspi rerad
gör-det-självfilm för barn

Knorr på tillvaron

Julrulle 6
Bondkomik i kubik 
med knorr på slutet

Med tummen mitt i

En riktig Julthriller som utspelar sig på The Royal
Institue of Technology vid Östra Station. Handlingen
bygger som vanligt på inre stridigheter mellan de olika
fakulteten, där gästprofessorn Dr. No spelar en icke
helt sympatisk roll och ger Flash en hel del huvudbry.
Men vi kan lugna alla Flashfans att Flash fixar biffen
även denna gång och filmen slutar med, utan att avslöja
alltför mycket, att Flash får nästan hela Tekniska
Högskolan och de bägge rektorssekreterarna Isolde
och Brünhilde samt ett halvårsstipendium för studium
av bananflugans komplicerade kromosomuppsättning.
Sophiahemmet, avd 17, sal 12

Filmen handlar om Bröderna Djup, en familjekomedi,
som skildrar det dagliga livet i “Bonde söker fru”.
Denna samproduktion mellan LRF och TV4 visar hur
de sätter knorr på tillvaron genom en ständig jakt på
brudar, både på höskullar och bakom dynghögar.

Rönninge by

Det finns många ställen att ha tummen, men mitt i handen,
måste ändå vara det sämsta stället att ha den, åt minstone
får man det intrycket efter att ha sett filmen.
Detta är en typisk film för män, som aldrig vet vart 
de skall göra av sina tummar. Huvudrollen spelas av
en ung pojke som ofta hamnar i kniviga situationer,
men som har som tumregel att alltid stoppa den där den alltid passar bäst.
V. Stenberg som spelar Emil, är som klippt och skuren för rollen som den ständigt kre-
tande gossen och mellan täljspånen kan man faktiskt skönja en kille gjord av riktigt
segt virke, och då tänker vi inte å huvudets vägnar. Bauhaus, sektion E
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Demonregissören Krutov, som i folkmun går under benäm-
ningen “Viggans Orson Wells”, fick tidigare i höstas hämta
priset för bästa Video Oscar Award i Rrogozhina, en förstad
till filmens Mecca Tirana i Albanien. Redan på Arlanda kände
Krutov att saken var Oscar, ett uttryck som nu är myntat.

DogmaTarzan är ett uttryck som kommit i svang den senaste tiden och är ett exempel på den nya
generationens filmmakares syn på verkligheten. När så ett finskt filmteam nyligen gästade Sverige för
inspelningen av actionrullen “Riispaa Mottan” valde man att satsa på en ung svensk trio från Viggby -
holm med omnejd: Jimmy Everumpi, Mikael Holstinainen och Tompa Tompinen. Regissören Eissa
Päitää tycker filmens höjdpunkt är när Everumpi skall krafsa lite på Holstnainen. Vi håller med.

En av filmhistoriens mest kända
och kanske mest känslosamma
repliker faller när den unge bri-
gadlöjtnanten Nisse Flynn skall
leda sina mannar i ”Charge of
the Light Brigade” eller som den
på svenska översattes till, “Lätta
Brigaden”, men som då syftade
på något helt annat.
Regi & manus: Errol Pasthy.

GammelTarzan, djungelns obestridde konung och tillika apornas son, har alltid spelats av den hårfagre
Wella Weissmüller och vem minns väl inte klippet när Wella Weissmüller glatt utbrister “ Åsså frågar dom
var alla brudarna är?” Citatet som nu räknas till de riktigt stora klassikerna inom filmkonsten härrör från
inspelningarna av “Apornas sonson”, där sonsonen spelas av den juvenile och gyllenlockige Anton
Trazansson, som av GammelTarzan skall läras hur man jagar brudar. Scenen, där de berömda orden fal-
ler, är när Weissmüller just har lockat in den Lätta Brigaden i Fantomens stora grotta. Vilket manus!
Apornas Sonson (1934). Regi: Guillermo Del Toro. Manus: Edgar Rice Burroughs
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Scener vi sent skall glömma

3

“Saken är Oscar!” “Inte skära, bara rispa lite grann”

“Jo, det var en sak
jag hade tänkt säga...”

“Åsså frågar dom var alla brudarna är?”
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Kul Julkultur
Viking spanar in de stora evenemangen

#11

Törnrosabaletten 
håller alla vaknaElvornas dans på Kungliga Operan

Jag tror han kan det..

Jag tror han kan det...! Professor Higgins spelar dubbelt

Experimentbalett när den är som bäst! Ett antal
urbegåvade ungdomar från irländska balettakademin
improviserar fram en underhållande
föreställning som håller alla klar- 
 vakna. Öppningsscenen är stark
när hela den sovande Törnrosa-
baletten plötsligt vaknar ur sin
slummer och exploderar i en
livsbejakande pas de deux.
Stora scenen på Tibblehemmet.

Haningehallen, plan B.

Andra årskursen på Kungliga Balettakademin har alltid haft rykte 
om sig att vara lätta på foten, medan den tredje årskursen alltid
fått dra på epitetet “tunggumparna”, något som skapat viss
irritation klasserna emellan under åren. I Julens föreställning
av “Elvornas dans”, kommer dock detta att överbryggas lovar
fördansaren Sergei Diaghilev. Balettens prima ballerina har 
dock en lite osofistikerad bakgrund som fotbollsspelare och 
Sergei Diaghilev är därför lite orolig för ballerinans fotarbete.

Åvateatern ger för första gången “My Fair
Lady” i ett originaluppförande just
innan Jul och föreställningen spelas av
idel ädel glada skådespelare med ama-
törlicens. Det som dock förvånar stora 
delar av publiken är att hela första
akten spelas på tyska med schweizisk
accent, dock att svenska textremsor
hålls upp för den mindre språkbe-
gåvade delen av publiken.

Initiativtagare till uppsättandet av
George Bernard Shaws stycke är
den icke helt obekante professor
Higgins, som även i långa stunder
spelar Sudden Sundin under
vissa delar av föreställningen.
Gymnastikhallen i Åvaskolan.
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Den perfekta Julgåvan till Far!

Paris Garters är speciellt framtagna för använd-
ning i sportsammanhang, exempelvis för spel
med fotboll. Ett par Paris Garters spar under ett
år uppemot 2,5 km eltejp för en person, som nor-
malt användas för att hålla strumporna på plats.

NU MED STURE-
PLANSRABATT

För invärtes och utvärtes bruk:

Ett måste för Östermalmaren!

Vikingredaktionen har lyckats komma över ett större parti prima varor, specieltt utvalda för blodfattiga
och skadebenägna utövare av spel med liten boll. Just nu har vi kampanjpris på bägge produkterna:
Artificiell fotled med justerbar häl: 75 kr/st. Färgförhöjande elexir 12 kr/förpackning. Allt inkl moms.

Finns nu

även för

Julbenta

Endast 12 kr med VIP-kortet.

Vilken sann Östermalmare kan väl tänka sig att vara utan ett par äkta Suspenders. Vi för de storsäljande
märkena, direktimporterade från Amerikas Förenta Stater: Boston Garter och Paris Garters. Ett fynd!

Julrealisation!!
Endast 16 kr/styck. 
Ett par för 30 kr.

Varje välutrustad ung man med
världsvana, klär sig alltid med ett
par exklusiva Boston Garters. 
Går utsökt väl tillsammans med
en god cigarr av märket Rafael

Gonzalez Panetelas. 

EXTRA PRIMA!
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