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Premiär för sommarrevy i Falkenberg den 1 juli

Falkenbergsrevyn öppnar upp Teatersverige igen
Efter 473 dagar utan teater på våra scener runt om i Sverige är det nu dags för
Falkenbergsrevyn att öppna upp Teatersverige igen. På torsdag är det premiär i Hwitans
Trädgård mitt i Falkenberg för en sommarrevy fylld med 90 minuters favoritnummer.
Falkenbergsrevyn som är Sveriges största revy flyttar för första gången ut och byter vinter mot
sommar. Spelplats blir klassiska Hwitans Trädgård där det kommer arrangeras en coronasäker
föreställning på 90 minuter. Meningen var att ta in 600 personer men med de restriktioner som
gäller går det nu in runt hälften så det kommer att bli luftigt och bra på alla sätt. Totalt blir det 34
föreställningar fram till den 1 augusti.
- Vi bjuder på en härlig revynostalgi med mängder av revynummer från åren om gått i en ny
tappning. Totalt blir det ett 25-tal nummer från över 20 års revyer och vi har gjort ett stort jobb
under våren med att välja ut dessa, kommenterar Magnus Wernersson som är producent för
Falkenbergsrevyn.
Revyns regissör Andreas Sköld har lett arbetet med att vaska fram pärlorna av revynummer från flera
årtiondens nöjesproduktion.
- Det har varit som att plocka de allra godaste pralinerna ur en mängd läckra chokladkartonger.
Det finns så otroligt många revynummer att välja i mellan och jag lovar en del överraskningar. Några
av alla höjdpunkter genom åren är självklart givna som Lena Peterssons oförglömliga version av Itsy
Bitsy och även Viagrarappen ”Under bältet”. Det är även flera nummer som kammat hem guld i RevySM som återfinns i föreställningen, berättar Andreas Sköld.
Det har under vinter och vår varit en spännande tid med mycket lyssning på presskonferenser från
både regering och FHM för att få besked om möjligheten att spela i sommar. Först den 1 juni blev det
möjligt att öppna upp för arrangemang igen och biljettförsäljningen kunder starta. När nu
Falkenbergsrevyn har premiär är det som en av landets första kommersiella teatrar.
- Vi upplever att intresset är stort och redan innan premiären är över 60% av biljetterna sålda. Det är
många turister som besöker Falkenberg sommartid och de har varit snabba med att beställa biljetter.
Vi saknar dock bussbolagen som fortfarande verkar ha svårt att samla folk för gemensamma resor.
Det är roligt att känna sig efterlängtad och kul att få vara med om att starta upp Sverige igen,
kommenterar Magnus Wernersson som fortsätter:
- Det är underbart roligt att vi nu äntligen kan möta vår publik igen. Vi är laddade till hundra och även
om det är otroligt mycket att göra på grund av den korta planeringstiden sedan klartecknet har vi
lovat oss själva att inte klaga. Det är ju det här vi har längtat efter sedan i mars förra året, avslutar
Magnus Wernersson.
För mer information kontakta producenten Magnus Wernersson på tel. 070-53 838 86 eller regissör
Andreas Sköld på tel. 073-65 146 49. Ange Bo Håkansson, Bilduppdraget som fotograf.
www.falkenbergsrevyn.se

