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Falkenbergsrevyn är tillbaka igen och bjuder på 25-årsjubileum 2022 

Pär Nymark ny regissör i Falkenbergsrevyn 
 

Falkenbergsrevyn är nu i full gång med planeringen inför nästa revy. I samband med att 

revygänget träffades för kickoff idag presenterades också Pär Nymark som är revyns nye 

regissör inför vinterns jubileumsrevy med premiär på Trettondagsafton 2023.  

 

Pär Nymark är 47 år och bor i Trollhättan men har jobbat mycket i Falkenberg de senaste åren. Han  

har regisserat tre sommarföreställningar på Vallarnas Friluftsteater och även varit med och skrivit 

årets succéfars Alla tiders Åsa-Nisse. Pär har även en bakgrund som revyskådis och regissör och bl a 

jobbat med Osbyrevyn som vunnit flera Revy-SM.  

 

- Vi har ögonen på Pär Nymark ett bra tag. Anna Carlsson har jobbat med honom en hel del och jag 

har själv sett flera av de föreställningar han regisserat på både Vallarna och Lisebergsteatern. Jag har 

också varit en flitig gäst på Osbyrevyn som jag upplever som en pigg uppstickare i Revysverige. När 

vi nu sökte en ny regissör var Pärs namn det första som kom upp och vi är mycket nöjda och glada 

över att få jobba med honom i vinter. Vi tror han kan tillföra oss mycket energi och ser han som en 

viktig resurs för att fortsätta utveckla Falkenbergsrevyn, kommenterar Magnus Wernersson som är 

producent för Falkenbergsrevyn.  

 

Pär Nymark tog förra året emot priset Povels Penna som är instiftat i Povel Ramels namn och årligen 

tilldelas en revyförfattare som kännetecknas av humor och satir som speglar eller behandlar händelser 

eller företeelser i nutid. 

 

- Det är alltid spännande att kliva in i nya konstellationer av människor för att skapa något 

tillsammans. Arbetet med en revy är i allra högsta grad ett lagarbete som drivs bäst av nyfikenhet, 

glädje och energi. Jag hoppas bidra med nya infall och perspektiv från mina revyerfarenheter genom 

åren och tillsammans skapa en riktigt kul och underhållande kväll för vår publik, berättar Pär Nymark 

som fortsätter: 

 

- Jag är uppvuxen med Hasse & Tage, Povel Ramel, Magnus & Brasse och Galenskaparna, och de har 

lagt grunden till min kärlek till revyn som underhållningsform. En revy är som ett smörgåsbord där de 

mest oväntade godsaker kan få samsas. Jag har med jämna mellanrum återvänt till revyandet och ser 

fram emot att få bjuda publiken på den där härliga mixen av det folkliga, varma, träffsäkra, galna och 

roliga. Att nu få möjligheten att göra det med ett så rutinerat och talangfullt gäng som 

Falkenbergsrevyn ska bli fantastiskt roligt. 

 

Falkenbergsrevyn firar 25-årsjubileum till vintern och gör fler satsningar inför jubileumsåret. Sedan 

den 1 augusti har revyn även tagit över driften av Falkenbergs Stadsteater och en miljonsatsning med 

renovering och utbyggnad med ytterligare 30 platser på balkong är precis påbörjad. Meningen är att 

hela teatern ska fräschas upp och målas om och dessutom skapas en ny Champagnebar i anslutning 

till balkongen. 

 

- Vi har mycket spännande på gång och ser fram emot ett härligt jubileumsår, avslutar Magnus 

Wernersson. 
 
För mer information: Pär Nymark på tel. 070-445 62 42 eller producenten Magnus Wernersson  
på tel. 070-53 838 86.   www.falkenbergsrevyn.se 

 

http://www.falkenbergsrevyn.se/

