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Falkenbergsrevyn är tillbaka igen och bjuder på en Dubbeldos  

Daniel Träff ny i ensemblen i vinter 
 

Falkenbergsrevyn är nu i full gång med planeringen inför vintern. Efter ett års uppehåll från 

nyårsrevy och istället sommarrevy på Hwitan är nu gänget tillbaka igen. Samhällets 

restriktioner släpptes med perfekt tajming inför biljettsläppet 5 oktober. Namnet på revyn i 

vinter blir ”Dubbeldosen” och på scen bjuds på en ny bekantskap i form av Daniel Träff. 

 

När regeringens klartecken kom den 12 september jublades det rejält på revykontoret. Planeringen för 

att spela i vinter var gjord och plötsligt lossnade allt. Namnet på revyn var redan på jäsning och 

snabbt spikades ”Dubbeldosen” med underrubriken ”en riktig glädjespruta” som årets revynamn.  

- Vi vill med årets revynamn både boosta folks immunförsvar med glädje men också snegla på det 

bästa i händelseväg från två år så att inte 2020 helt försvinner in i dimman. Det blir med andra ord en 

dubbeldos med revy i vinter, kommenterar Magnus Wernersson som är producent för 

Falkenbergsrevyn och i vinter firar 40-årsjubileum sedan revystarten 1982. 

 

För att undersöka intresset bland publiken för att boka biljetter gjordes snabbt en enkät till våra 

kunder och av över 1 700 svar har 82% svarat ja, 14% kanske och 3% nej. Intresset känns med andra 

ord stort. 

 

Precis som vanligt görs det några förändringar i ensemblen. Lena Petersson är tillbaka i vinter igen 

men tyvärr minskas ensemblen med en person för att anpassa sig efter det tuffare ekonomiska läget. 

Bengt Ivarsson är inte med och Andreas Sköld har valt att göra ett uppehåll från scen för att ägna mer 

tid åt familjen och deras nyfödda flicka. Andreas är dock med och skriver revyn och kommer även 

regissera föreställningen. Ersättaren på scen blir en smålänning som arbetat många år i Stockholm 

men nu bor i Landskrona vid namn Daniel Träff.  

- Daniel är en typisk bra revyartist för Falkenbergsrevyn. Han kombinerar humor, sång och musik och 

var precis den multiartist vi letade efter. Vi har haft koll på honom ett tag och det krävdes bara en 

”träff” för att vi skulle känna att han är helt rätt person för oss, berättar Magnus Wernersson. 

 

Daniel Träff gick ut Teaterhögskolan i Göteborg 2008 och har frilansat runt om i Sverige 

inom scen, TV, film och radio sedan dess - i synnerhet i komedigenren. Man har bl.a kunnat 

se honom i långfilmen ”Svensson Svensson - I nöd och lust”, ”Sugar” på Oscarsteatern, 

”Rampfeber” på Borås Stadsteater, ”Kejsarens nya kläder” på Malmö Stadsteater och nu 

senast i humorserien ”Nästan inget” som sänds i SVT i höst. 

 

- När frågan kom om att vara med i Falkenbergsrevyn var svaret enkelt. Hjärtat har alltid 

bultat lite extra för revy. Dels för att jag tidigt fostrades in i revytraditionen men också för att 

jag anser att revy är det ultimata teaterformatet. Den kan rymma så otroligt mycket och kan 

gå ledigt mellan tramsigt och tänkvärt. Från buskis till poesi. Från nonsens till bitsk 

satir. Men framförallt älskar jag att stå på scenen och att få locka folk till skratt, kväll efter 

kväll. Att dessutom få göra det tillsammans med Sveriges största och bästa nyårsrevy gör 

mig både stolt och hedrad, kommenterar Daniel Träff. 

 
För mer information: Daniel Träff på tel. 072-859 35 10 eller producenten Magnus Wernersson  
på tel. 070-53 838 86.   www.falkenbergsrevyn.se 
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