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Anna Moreaus ersätter Lena Petersson i Falkenbergsrevyn 

 
Efter flera veckors rehabilitering efter en axeloperation har Lena Petersson under helgen 

tvingats tacka nej till medverkan i vinter och måste ersättas i revyn.  Självklart en tuff 

utmaning för Falkenbergsrevyn men ersättaren fanns närmare än vi kunde ana.  Ny i 

ensemblen blir istället Anna Moraeus som under hösten medverkat i Annika Anderssons 

krogshow på Harrys i Falkenberg. 

 

Anna Moraeus kommer ursprungligen från Orsa och är en del av den kända Moraeus-släkten. Hon är 

musikalutbildad på Balettakademin i Göteborg där hon också bor men förlänger nu sin vistelse i 

Falkenberg med ytterligare fyra månader eftersom hon ska spela revy i 75 föreställningar.  

 

– Falkenbergsrevyn har jag ju hört talas om tidigare. ”Tänk att få jobba med dem en gång”, har jag 

funderat. Så jag behövde ingen lång betänketid när frågan kom i helgen. Och när vi träffades på 

revykontoret kände jag direkt att det är så roligt att få vara med.  

 

- Det här ju en oroligt konstig situation och något vi aldrig varit med om tidigare. Men the show must 

go on och lösningen med Anna Moraeus som är en allround artist när det gäller sång, dans och teater 

känns spännande. Vi har sett henne i Harrys-showen och har dessutom fått de bästa 

rekommendationer från Annika Andersson så det här kommer bli bra. Håller inte för otroligt att det 

kan bli en fiol-battle med Bertil i årets revy, kommenterar Magnus Wernersson som är producent för 

Falkenbergsrevyn. 

 

Lena Petersson opererade sin axel i oktober och har under flera veckor kämpat för att bli helt 

återställd. Tyvärr har det inte gått som önskat och smärtan har påverkat rörligheten för  Lena rejält.  

- Jag hade verkligen sett fram emot årets säsong och det här känns oerhört tråkigt och ledsamt. Jag 

tänker på hela revygänget och allt som måste ändras nu men hur tråkigt det än är så var det tyvärr 

ett nödvändigt beslut att ta. Det fanns för mycket osäkerhet runt min medverkan och ibland måste 

man även ta jobbiga beslut, säger Lena. 

Det här beskedet kommer mitt i vinterns 32 dagars långa intensiva repetitioner och att Lena skulle 

hoppa av och ersättas var det absolut sista alternativet. 

- Vi har ju sett hur Lena kämpat under de tre veckor som vi repat men hoppats att det skulle bli 

bättre. Lena är en riktig kämpe och var fast besluten att lösa det men i fredags tvingades hon hoppa 

av. Självklart kommer hälsan först så vi stöttar henne fullt ut i detta, avslutar Magnus Wernersson. 

 

För ev. kommentarer kontakta Anna Moreus på tel. 073-025 35 76 eller Magnus Wernersson  

på tel. 070-53 838 86. 


