Pressinformation
Falkenberg 2019-08-05

Falkenbergsrevyn tävlar i Revy-SM i Östersund
Nu till helgen den 8-10 augusti är Falkenbergsrevyn med och tävlar i Revy-SM med två nummer i sångrespektive sketchklassen på Storsjöteatern i Östersund.

Bland tusentals spelade revynummer runt om i Sverige under 2019 har de 200 bästa
nominerats till Revy-SM. Av alla nominerade bidrag har sedan en jury plockat ut ett 50talnummer som via semifinaler sätts samman till en revyföreställning som spelas nu till
helgen. Av dessa har runt tio nummer redan gått direkt till final varav Falkenbergsrevyn har
fått med två bidrag. De slutliga vinnarna koras vid lördagens finalföreställning kl. 14.00.
Falkenbergsrevyn har varit med och tävlat med femton olika nummer sedan 1998 och totalt
bärgat åtta SM-titlar genom åren. Senast Falkenbergsrevyn vann var ifjol på hemmaplan i
Halmstad med numret ”Nassarna”. Det finns med andra ord en del att försvara när vi nu tävlar
med ”Brandskattat” (sketchklassen och ”Toppmötet” (sångklassen).
Numret Brandskattat är en sketch som driver med Skattemyndighetens hantering av
brandmännen som åkte upp från bl a Halland för att släcka skogsbränder i Norrland förra
sommaren och som belöning hotades med förmånsvärde för att de bjöds på mat och boende på
golvet . Toppmötet är ett musikaliskt nummer som driver med toppmötet i Singapore förra
sommaren mellan Donald Trump och Kim Jung-Un till kärleksballaden ”Up where we
belong” från filmen ”En officer och gentleman”. I numret medverkar Håkan Runevad och
Bertil Schough med duettsång vilket inte tillhör vanligheterna i Falkenbergsrevyn. Senast de
gjorde ett större nummer med varandra var i Revy-SM i Boden 1999 och då slutade det med
en seger med Viagra-rappen.
- Båda våra tävlingsbidrag är är riktigt bra revynummer. Det är både samhällssatir och humor
när den är som allra bäst. Jag tror att någon av dessa har chans att ta en SM-titel och även om
man egentligen inte kan tävla i revy så vill vi självklart gärna vinna när vi nu är med och
tävlar, kommenterar Magnus Wernersson.
Falkenbergsrevyn håller annars som bäst på med allt planeringsarbete inför nästa säsong som
inleddes med en stor kickoff i förra veckan inför den nya revyn som har premiär på
Trettondagsafton den 5 januari 2020.
- Vi tävlar med riktigt bra revynummer på SM och det är svårt att sia om utgången innan man
sett övriga bidrag. Förhoppningsvis går det lika bra som förra året. Oavsett vilket är det extra
kul att under ett så här otroligt bra revyår även få tävla bland Sveriges roligaste revynummer
på Revy-SM. Det här blir som grädde på moset för oss, avslutar Magnus Wernersson.
För eventuella kommentarer kan ni kontakta Magnus Wernersson på tel. 070-53 838 86 eller.
Fria pressbilder finns från våra båda tävlingsbidrag men ange ”Foto: Amanda Johansson”.
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