
Ibland står man vid ett vägskäl i livet 
Har du någonsin undrat vad som skulle ha hänt om du valt en annan väg i livet? Om det 
handlar musikalen Tänk om. Om de där livsavgörande ögonblicken som på en sekund 
förändrar framtiden för dig och dina närmaste. Det är en engagerande, rolig och sorglig 
föreställning med hög igenkänningsfaktor.

Tänk om...
Tänk om är en musikal i samma stil som Next 
to normal och Rent. Vi befinner oss i nutiden, 
det handlar om moderna människors verkliga 
problem. 

Tänk om handlar om hur ett till synes enkelt 
val på en sekund kan ta livet i en helt ny rikt-
ning. Men här får vi se både vad som händer 
om huvudpersonen Elisabeth tar det där 
telefonsamtalet och vad som händer om hon 
inte gör det.

Det är en starkt berörande historia, berättad 
med igenkänning och humor, om livets kring-
elkrokar, glädjeämnen och sorger. 
 
Musikalen väcker många frågor om ens egna 
livsval och vad som skulle ha hänt om... eller 
om inte... 

Och är det verkligen den fria viljan som styr? 
Finns det ett öde? Eller är det bara slumpen 
som avgör hur livet blir?

Affisch: Cesare Righetti



Vem är jag?
Med sina livsval skapar man sin egen identitet. Frågor som man brottas mycket med i sin ungdom ”vem är 
jag?” och ”vem vill jag vara?”  fortsätter att finnas kvar under hela livet. Man gör hela tiden olika livsval, 
ibland förknippade med ångest och oro över hur man påverkar personer i sin närhet. Ibland är man också 
rädd för att välja fel, misslyckas eller förlora det man har. ”Man vet vad man har men inte vad man får.” Ska 
man nöja sig med ett förhållande som bara är okej? Eller ska man söka vidare efter en perfekt partner? Fast 
då finns ju risken att man aldrig hittar någon...  Ibland frågar man sig också om man valde rätt: Kunde jag ha 
valt annorlunda? Kan jag börja om på nytt? Eller är det för sent? Blir det någonsin för sent? En antydan till 
svar på dessa frågor finns i slutet av musikalen Tänk om.

Bygg din egen livsfråga:
    göra karriär      
    skilja mig      
    skaffa barn      för tidigt?
Kan jag verkligen  ge mig ut på långresa   eller är det för sent?
Vill jag   satsa på kärleken      dåligt för mig?
Vågar jag   flytta utomlands     egoistiskt?
Är det vettigt att  säga upp mig     riskabelt?
    flytta ut på landet    fel tillfälle?
    starta eget
    köpa hus

Kostymskisser: Helle Carlsson



Handlingen
Elisabeth är 38 år gammal och nyskild. Hon har återvänt från landet till storstaden för att starta om på 
nytt. I en park träffar hon två vänner; Kate och Lucas. 

Lisa
Telefonen ringer men Lisa tar inte samtalet. I stället stannar hon och Kate till för att lyssna på en gatu-
musiker. Josh, en arméläkare som just kommit hem från utlandstjänst, kommer förbi och visar intresse 
för Lisa. Senare ser vännerna Josh på tunnelbanan och Kate övertalar Lisa att ta hans telefonnummer. 
Men först när de stöter ihop i parken en tredje gång går Lisa med på en träff. De inleder ett förhållande.

Lisa får kontakt med sin gamla vän Steffen som arbetar på stadsplaneringskontoret. En chefsposition 
där blev just tillsatt men han erbjuder henne i stället ett jobb som lärare och hon tackar ja. Josh pre-
senterar Lucas för sin bästa vän David och de två blir ett par. Efter några månader blir Lisa gravid. Hon 
bestämmer sig för att behålla barnet och gifta sig med Josh. Han är överlycklig när deras son föds. Kate 
gifter sig med Anne, hennes flickvän sedan många år. Lucas och David gifter sig och adopterar en son.

Åren går. Lisa och Josh får en andra son. Josh får en förfrågan om ny utlandstjänst men Lisa övertalar 
honom att tacka nej. När frågan kommer en andra gång några år senare kan han inte avstå. Han reser 
och blir kort därefter dödad i tjänsten. Lisa är förkrossad. Med hjälp av sina vänner lär hon sig sakta 
men säkert att leva utan Josh och hon beslutar sig för att lämna sitt lärarjobb. Kate och Anne skiljer sig 
efter att Anne varit otrogen. 

Steffen kontaktar Lisa och vill att hon ska komma och jobba för honom med ett stort utvecklingsprojekt 
mitt i stan. Hon tackar ja.

Betty
Telefonen ringer och Betty tar samtalet. Det är hennes gamla kollega Steffen som vill att hon ska jobba 
för honom som stadsplanerare. Hon tackar ja och blir chef för att stort projekt. Lucas tar med Betty på 
en demonstration mot ett av stadens utvecklingsprojekt. Han kritiserar henne för att svika sina ideal 
men tystnar när hon använder sina nya kontakter till att få Lucas bok publicerad.

Betty och Steffen kommer varandra nära och det går så långt som till en kyss. Men i stället hamnar hon 
i säng med Lucas. Han vill ha ett förhållande medan Betty bara ser honom som en vän. Hon upptäcker 
att hon är gravid och beslutar sig för att göra abort. Hon berättar inget för Lucas, men det kommer fram 
och under två år vägrar han prata med henne. Kate gifter sig med sin flickvän Anne.

Åren går. Lucas blir en känd aktivist. Betty vinner priser för sitt arbete och blir mentor för en ung kvin-
na, Elena. När Elena väljer att sluta jobbet för att gifta sig och skaffa familj är Betty mycket kritisk. Hon 
funderar över sina livsval och hur hon själv som singel i karriären fått lära sig att leva utan familj.

På en affärsresa råkar Betty ut för en flygplansolycka. Det går bra men hon är omskakad och ringer 
Lucas. De återupptar sin vänskap. Kate och Anne tänker skilja sig efter att Anne varit otrogen men Betty 
påminner dem om att livet är kort och övertalar dem att låta bli. 

Steffen, som nu är frånskild, kontaktar Betty och berättar att han ångrar att de två inte blev att par. Han 
vill att hon ska komma och jobba med honom på regeringsnivå men hon tackar nej. Hon vill stanna i 
staden och satsa på att bli lokalpolitiker. När Betty fikar med Lucas och Kate i en park, stöter hon ihop 
med Josh, en arméläkare som just återvänt från utlandstjänst. Hon låter honom bjuda henne på kaffe.



Regissörens tankar
– Den här uppsättningen är kanske svår att 
motivera på en högre nivå, säger regissören 
Philip Zandén, men den är väldigt under-
hållande!

– Det är lite Sex and the city, fortsätter han. 
Det handlar om medelklassens neuroser, 
om den stressiga vardagen. Om drömmar vi 
bär på och hur de står sig mot verkligheten.

Han vill ta bort de amerikanska referenser-
na och göra en version där den svenska 
publiken kan känna igen sig.
– Vi lägger till det vi är bra på i Sverige: Depression och neruroser! skojar han och hänvisar till 
Strindberg, Bergman och Ibsen. Nej, skämt åsido vill jag göra en föreställning om oss nördiga, indi-
viduella, konstiga människor och våra små privata problem. Som egentligen är kollektiva problem.

Här finns alla ingredienser för vardagsdramatik och igenkänning för publiken: beslutsångest, neu-
roser, vardagsstress, sex, kärlek, skilsmässa, bröllop, begravning... Och en stor dos humor.

Linda Olsson i huvudrollen
Den dubbla rollen som Lisa/Betty är myck-
et krävande. Huvudrollsinnehavaren är 
på scenen i stort sett hela föreställningen 
och ska snabbt ställa om mellan Lisa och 
Betty. Dessutom skildras 5 år på knappa två 
timmar. 

Här i Malmö görs rollen av den fantastiska 
Linda Olsson, som senast hänförde publi-
ken med sin sång och dans i Top Hat. 

Linda har jobbat som musikalartist, sång-
erska och dansare i många år och med-
verkat i produktioner som My fair Lady, A 
Chorus Line, Rivierans Guldgossar och The 
Producers. Sitt stora genombrott fick hon 
2008 som Mary Poppins på GöteborgsOpe-
ran. 

Kuriosa: Linda lever tillsammans med 
sångaren Tommy Nilsson.

Sindre Postholm och Linda Olsson i Top Hat. Foto: Malin Arnesson
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