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Dags för TV-sändning av årets uppskruvade Falkenbergsrevy

Falkenbergsrevyn bjuder på Norlé(n)drama på SVT1 den 7 juni
På fredag den 7 juni kl. 20 sänds årets unika Falkenbergsrevy på SVT1. I det 90 minuter långa
TV-programmet bjuds på mängder av roliga händelser från 2018 där efterspelet från valet och
regeringsfrågan gjorde att Falkenbergsrevyn för första gången kunde bjuda på ett riktigt
Norléndrama. Dessutom slog årets uppskruvade revy nytt publikrekord och sålde slut alla
biljetter med en beläggning på 100%.
Årets Falkenbergsrevy med namnet Uppskruvat blev både publik- och kritikerrosad med 28 800
besökare vilket gjorde revyn till Sveriges största nyårsrevy. Föreställningen som nu visas på SVT1
spelades i 72 föreställningar fram till den 6 april på Falkenbergs Stadsteater. Det unika med årets
revy var att revygänget aldrig kunde släppa pennan utan hela säsongen fick arbeta med att skriva
om och parera händelser som t ex Svenska Akademin, Brexit, Trump och Mexico-muren, januariavtalet, nya toppmötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un och Stockholms OS-ansökan.
- Det är en rykande het revy vi bjuder TV-publiken på. Vi lever i ett uppskruvat tidevarv och det var
lätt att hitta revyuppslag på det temat. Det var många spektakulära händelser som t ex den otroligt
torra sommaren med skogsbränder och grillförbud, Sveriges VM-sommar, GDPR, O´Boy-krisen,
PostNords förlåtturné och USA:s strafftullar. Vi skojar också med TV-profilerna Gustav
Mandelmann och Tina Nordström och det blir också en fin hyllning till artist-legenden Lill-Babs,
berättar Magnus Wernersson som är producent för Falkenbergsrevyn. Han fortsätter:
- Varje år erbjuder nya utmaningar och årets regeringsförhandlingar slog väl alla rekord. Det är inte
lätt att skriva revy när det nästan aldrig blev klart och vi har aldrig tidigare haft premiär efter ett val
utan en ny regering. Det fick därför bli ett halländskt Nor(l)éndrama om turerna i riksdagshuset där
Stefan Löfven spelades av ”Olvert” och Ulf Kristersson av ”Birger” med Annika Andersson som
talman, säger Magnus Wernersson med ett leende.
Revyensemblens viktigaste mål är att få publiken att skratta och Falkenbergsrevyn har aldrig varit
roligare än 2019. Årligen räknas skratten under föreställningen och i år var det över 260 skratt vilket
är mer än två skratt i minuten. Publikintresset var så stort under säsongen att alla biljetterna såldes
vilket mot slutet av säsongen fick en del lustiga konsekvenser.
- Det hände att par som önskade se revyn ihop inte kunde gå på samma föreställning utan fick välja
olika dagar och det måste väl ändå vara någon slags rekord. Under Falkenbergsrevyns spelperiod
var den här föreställningen med sin beläggning på 100% hetast i landet och sålde bäst av alla. Även
det ett rekord, berättar en nöjd Magnus Wernersson.
I TV-programmet blir det totalt 29 olika nummer som visas på bästa sändningstid den 7 juni. I årets
ensemble är Anna Carlsson ny och tidigare har hon varit med i R.E.A och spelat på Vallarna under

flera säsonger . I ensemblen ingår bl a också Håkan Runevad, Bertil Schough, Lena Petersson och
Andreas Sköld med flera.
TV-programmet är producerat av George Mauroy, Whatchout Production.

För mer information: Magnus Wernersson, tel. 0346-120 29 (arb.) eller 070-53 838 86. Använd gärna
bifogade pressbilder men ange Bo Håkansson, Bilduppdraget, eller Glenn T. Unger som fotograf.

www.falkenbergsrevyn.se
Bildtexter:
Bildnamn & fotograf: ”Toppmötet med Donald & Kim”, Bo Håkansson, Bilduppdraget:
I kärleksballaden ”Toppmötet” till tonerna från ”Up where we belong” möts fr. vänster Donald
Trump och Kum Jong-Un vilka spelas av Håkan Runevad och Bertil Schough. I bakgrunden ses Lena
Petersson och Bernt Bengtsson som inleder numret mycket kärleksfullt.
--Bildnamn & fotograf: ”Mandelmanns”, Bo Håkansson, Bilduppdraget:
I sketchen ”Hem till gården” gör Andreas Sköld och Anna Carlsson en klockren parodi på Gustav
och Marie Mandelmann.
--Bildnamn & fotograf: ”Leva livet”, Bo Håkansson, Bilduppdraget:
I sångnumret ”Leva livet” bjuder fr. v Anna Carlsson, Linnéa Lexfors på ett hyllningsmedley till
Lill.Babs.
--Bildnamn & fotograf: ”Birger som Ulf Kristersson”, Glenn T. Unger:
I sketchen ”Valliansen” görs en parodi på Stefan Löfvén och Ulf Kristersson med Annika Andersson
som talman. Rollen som Ulf Kristersson görs av ”Birger” med Linnea Lexfors som skådespelare.
--Bildnamn & fotograf: ”Sara Danius, närbild”, Bo Håkansson, Bilduppdraget:
I numret ”Årskavalkaden” imiterar Anna Carlsson Sara Danius.

