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Falkenbergsrevyn laddar för premiär!
2021 närmar sig sitt slut och det jobbas för fullt med att sätta ihop vinterns revy där det
bjuds på en dubbeldos med aktuella händelser. Som vanligt är det mängder av händelser
att driva med som t ex regeringskriser, trängseln i Suezkanalen, poeten från Tranemo och
trender med både paddel och vinterbadande. Intresset är stort och med bara drygt två
veckor kvar till premiären är det redan över 22 000 biljetter sålda och full action på
repetitionerna.
Intresset efter biljetter är stort och över 22 000 biljetter är redan sålda vilket är oerhört bra och
tryggt med tanke på att den senaste månaden varit rätt stillsam på biljettfronten.
– Vi var på väg mot nytt publikrekord men tyvärr har sista veckornas pandemioro oroat vår
publik en hel del, kommenterar Magnus Wernersson som fortsätter:
- Det känns som att vaccinbeviset är väldigt uppskattat av vår publik så det är nog det som
kommer att göra att säsongen förhoppningsvis kommer att kunna dra igång som planerat den
5 januari. Vi planerar för fullt och alla förberedelser är igång för att spela våra 68 släppa
föreställningar fram till början på april. Även om det är mycket oro ute i samhället så är det
ändå full fart inne på Stadsteatern där vi repeterar för fullt men tar julledigt från och med idag
och fram till den 27 december när vi börjar igen.
För Falkenbergsrevyn är det viktigt med både mängder av skratt och musik och revyn gillar
att bjuda på kul återblickar och snackisar från året.
- Vi gör en traditionell nyårsrevy i modern tappning. Vi skojar med året som gått och vi har
redan fått med ett 50-tal olika händelser eller aktuella trender att driva med. Det är just att
blanda och ge händelser från såväl Sverige som världen i stort som är vårt signum, berättar
Magnus Wernersson som är producent.
Falkenbergsrevyn startade på Falkenbergs Stadsteater 1998 och gör i vinter sin 24:e
nyårsrevyrevy sedan starten 1998. För Magnus själv är det faktiskt 40 år sedan han 1982 var
med och startade revytraditionen i Krogsered.
- Efter förra året när det blev lite av look down även på händelser att göra revy på så har 2021
varit mycket bättre för oss revyförfattare. Jag skulle säga att det i stort sett är som vanligt igen
och vi kommer att bjuda på en riktigt händelserik revy med både stort och smått. Det kommer
även bli kul drifter med såväl foliehattar och tantrafestivalen i Molkom som med Ebba Busch
omtalade husaffär, avslutar Magnus Wernersson som konstaterar att det nu bara återstår sju av
den 32 dagar långa repetitionsperioden.
För mer information:
Kontakta Magnus Wernersson på tel. 070-53 838 86. Fria pressbilder bifogas. www.falkenbergsrevyn.se

