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Inställd revypremiär för Sveriges största
nyårsrevy för första gången på 24 år
På Trettondagsafton skulle Falkenbergsrevyn haft premiär. För första gången på 24 år
blir det dock ingen nyårsrevy. Coronapandemin omöjliggör säsongen och för första
gången sedan 1998 blir det därför ingen föreställning för de 30 000 besökare som senast
köpte biljetter till Sveriges största revy.
Falkenbergsrevyn fick en tidig smäll av pandemin redan i vintras. Säsongen avbröts i mars
och återstående 15 föreställningar ställdes in och 6 000 åskådare fick aldrig se revyn live.
Trots det hann revyn spela för 25 000 besökare och blev därmed en av Sveriges absolut
största nöjesarrangemang 2020.
- Inte kunde vi ana i mars att detta skulle bli så långvarigt men nu är det verklighet och vi har
tyvärr bara att bita i det sura äpplet, säger Magnus Wernersson som är producent och VD
Falkenbergsrevyn väntade så länge man kunde med att avbryta revysäsongen men eftersom det krävs
drygt tre månaders förberedelsetid behövde ett beslut tas redan i höstas.
- Regeringens återkommande negativa besked dimrade ner ljuset för teater-Sverige och i praktiken
blev det omöjligt att ägna sig åt kommersiell teater vilket vi tidigt insåg. Det är jobbigt för oss som
företag men mest lider jag med våra medarbetare, samarbetspartners och så klart publiken, säger
Magnus Wernersson som snabbt fick boka av alla bussbolag och grupper som redan hade reserverat
över 5 000 biljetter.
- Vi anade att det skulle kunna komma en andra våg med nya utbrott och bara risken att behöva
avbryta säsongen ännu en gång skrämde oss mycket. Bränt barn skyr helt enkelt elden, kommenterar
Magnus Wernersson som fortsätter:

- Sedan 1998 har vi gjort 1 361 föreställningar i sträck och totalt har revyn under den tiden
setts av 642 237 åskådare. Räknar vi sedan med starten från våra 14 inledande år med
Krogseredsrevyn så hade detta blivit min 35:e revy i sträck.
Istället lanserades en helt ny idé samtidigt som vinterrevyn ställdes in. Till sommaren siktar
Falkenbergsrevyn istället på att bjuda på en Bäst Of-föreställning med två timmars godbitar från över
20 års revyer varvad med några nyskrivna revynummer. Spelplats blir Hwitans Trädgård, mitt i
Falkenberg, där revyn kommer att spelas under ett 25-tal sköna sommarkvällar med hänsyn till de
restriktioner som finns då. Premiären är planerad till 1 juli.
- Premiärdatumet är valt med omsorg eftersom vi förstått att vaccineringen väntas vara klar dagen
innan den 30 juni, säger en optimistisk Magnus Wernersson som avslutar med:
- Det här känns som ett spännande och kul projekt. Istället för att bara ställa in så ställer vi nu om och
testar ett helt nytt grepp. Vi har många långväga gäster som vi tror kommer att ta sig till Falkenberg
nästa sommar. Vi har fått mycket bra respons och intresset är stort, avslutar Magnus Wernersson.
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