Pressinformation
Falkenberg 2019-05-14

Falkenbergsrevyn tar nästa steg med nytt ägande

Andreas Sköld blir ny delägare och regissör inför 2020
Efter årets succésäsong planerar Falkenbergsrevyn nu för fullt inför framtiden och i dagarna
har det blivit klart att Andreas Sköld blir en fjärde delägare av bolaget. Inte nog med det.
Inför nästa säsong tar han dessutom över ansvaret som ny regissör men fortsätter även på scen
som ”spelande tränare”.
Falkenbergsrevyn AB startades 1997 och ägs och drivs av Bertil Schough, Håkan Runevad och
Magnus Wernersson varav den sistnämnde även startade Krogseredsrevyn 1982. Årets säsong var
den 22:a sedan starten i Falkenberg.
- Det har gått otroligt bra under de senaste åren och den föryngrings- och förändringsprocess som
vi jobbat med har verkligen gett resultat. Det känns därför naturligt att nu ta nästa steg och även ta
in lite nytt blod i ägargruppen och Andreas Sköld har ett CV som är närmast oslagbart för
uppdraget. Det här är en viktig framtidssäkring för revyn, kommenterar Magnus Wernersson som
är VD och är producent för Falkenbergsrevyn som i vintras slog publikrekord.
Andreas Sköld bor idag i Västerås och har medverkat i Falkenbergsrevyn under fem säsonger med
start 2014 och nu blir han delägare till 25%.
- Jag känner mig ödmjuk inför att jag har fått den här möjligheten. Det känns både spännande, kul
och lite nervöst. Hade nån sagt det här när jag tackade ja till min första Falkenbergsrevy för sex år
sedan hade jag inte trott mina öron. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla
Falkenbergsrevyn in i framtiden. Att få förtroendet att både regissera och bli en fjärde delägare
känns verkligen jätteroligt. Falkenberg har blivit lite som ett andra hem för mig och jag trivs oerhört
bra här, berättar Andreas Sköld.
Andreas är 33 år med en gedigen scenerfarenhet. Han har stått på scen i mer eller mindre
professionella sammanhang sedan 15-årsåldern och när det gäller revy har han även medverkat i
Västeråsrevyn, Vallbyrevyn och Eskilstunarevyn. Andreas har också medverkat i olika krogshower,
julshower och musikaler som t ex. "Jesus Christ Superstar” i Västerås. Genom det egna
produktionsbolaget Amfora har han gjort många egna shower och drev under fler år Mälardalens
största musikalteater.
- Satsningen på Andras Sköld känns klockren för Falkenbergsrevyn. Han har en stor erfarenhet av
svensk revykonst och vi gillar att han både kombinerar musik och komik men också skriver och
regisserar. Han är lite som ett Kinderägg för oss, avslutar Magnus Wernersson.
För mer information: Magnus Wernersson, tel. 070-53 838 86 eller Andreas Sköld på tel. 073-651 46 49.
Använd gärna bifogade pressbilder men ange Tom Bengtsson, Bo Håkansson, Bilduppdraget eller
Amanda Johansson som fotograf. (fotografens namn står i bildfilen)
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