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Falkenbergsrevyn passerar historisk drömgräns: 

- Över 30 000 biljetter sålda till Sveriges största revy 
 

Årets Falkenbergsrevy gör publiksuccé och passerar idag 30 000 sålda biljetter vilket är nytt 
publikrekord och en milstolpe i Falkenbergsrevyns historia. I vinter spelas 78 föreställningar  
och publikrekordet gör Falkenbergsrevyn till en av vårvinterns största teatersuccéer i Sverige. I 
samband med eftermiddagens föreställning firar ensemblen publikekordet med bubbel på scen. 
 
Under revyns fyra senaste säsonger har publiken konsekvent ökat med totalt 43%. Jämfört med 
förra säsongen kommer publiken kunna öka med drygt 2 000 åskådare. Förra året sågs revyn av 
28 800 åskådare och i år kan det totalt bli runt 31 000. 
 
- Det här är roligt att vi fortsätter att öka. Vi gjorde ett stort lyft förra året men kände precis som 
Duplantis att vi skulle ha möjlighet att nå nya höjder och just 30 000 har varit en drömgräns för oss. 
För några år sedan var vi nära att halka under 20 000 och sedan dess har vi ökat med 10 000 biljetter, 
berättar en glad Magnus Wernersson som är producent för Falkenbergsrevyn. Han fortsätter: 
 
- Vi har jobbat mycket med vår marknadsföring men också med förnyelse och modernisering av 
revyn vilket nog är våra framgångskoncept. Det är en konst att både förnya och behålla kontinuitet 
och jag tror att vi har lyckats med det.  Att revyn visas på SVT betyder mycket och vi märker att allt 
fler revygäster kommer långväga ifrån och att till och med Stockholm ofta syns ofta i adressfältet. I 
år har över 30 olika bussbolag och totalt 200 grupper bokat biljetter vilket självklart är viktigt 
vintertid i en sommarstad som Falkenberg. 
 
- Vi spelar ofta  två föreställningar per kväll och  i år har vi även ökat ut med torsdagar och just den 
här veckan spelar vi faktiskt hela sju föreställningar vilket är det mesta vi någonsin spelat en helg. 
 
Falkenbergsrevyn har sina rötter i Krogseredsrevyn där man 1982 gjorde sin första föreställning med 
140 besökare. Ökningen har gjorts under lång period och 38 år efter starten nås denna drömgräns. 
 
- Det är viktigt att göra bra revyer för det bidrar ofta till en bra publiksiffra även nästa säsong. Årets 
recensioner var superfina och våra publikenkäter som efter varje helg görs till hundratals besökare 
med  värdefull feedback på revyns innehåll visar samma sak. Dessutom visar våra 
kundundersökningar att många av årets publik aldrig har sett revyn live tidigare. 
 
Falkenbergsrevyn märker just nu av en positiv trend när det gäller att gå på teater. Många revyer, 
teatrar och shower runt om i landet går bra nu och säljer mycket biljetter. 
 
- Vi upplever att det är populärare än någonsin med liveunderhållning och att folk i allt större 
utsträckning köper biljetter igen. Jag tror också att detta kan ses som en klimat- och Gretaeffekt för 
jag upplever att folk reser mindre utomlands och istället lägger pengarna på hemmaplan och det är 
roligt att ha ett bra erbjudande då ,  avslutar Magnus Wernersson. 
 
För mer information:  
Kontakta Magnus Wernersson på tel. 070-53 838 86. Nytagna fria pressbilder kommer under kvällen för 
er som önskar det. www.falkenbergsrevyn.se 
 

http://www.falkenbergsrevyn.se/

