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Folkteatern producerar nyårsrevy för femte året i rad. ”Snart är vi 

kanske mogna för museum” skrev Povel.  Men inte Folkteatern inte!  

 

I år har vi ett allt igenom ungt produktionsgäng för revyn. Pontus 

och Hanna, fick uppdraget att göra en revy med unga ögon, själ 

och hjärta. De gjorde RONNEBY BILDER i höstas och fick en ny ut-

maning på teatern. Sarah som koreograf och Timmie som produ-

cent ingår sedan flera år i produktionsteamet. 

 

En revyproduktion är en lång och ganska arbetsam process, vi star-

tade redan i september. Manusen skriver inte sig själva! I år är vi 

tretton olika manusförfattare med ett ålderspann mellan 15 och 67 

år. I mitten av oktober tog repetitionerna igång. Till premiären räk-

nat har vi ca:1200 deltagartimmar repetitioner, förutom manusläs-

ning och sångträning hemma på kvällarna.  

 

Men alla är ense om att priset inte är för högt när man väl äntrar 

scenen inför en förväntansfull publik och får bjuda på sångarglädje, 

dansnummer och manusskrivarnas finurligheter.  

Det folkliga skrattet är vårt fokus i allt vad vi gör på Folkteatern. Vi 

hoppas vi får arbeta vidare under 2015 och utveckla vår folkliga 

scenkonst.  

 

Våra ekonomiska förutsättningar är  

begränsade - men vi hoppas ändå  

kunna bjuda er på mer teater. 

I sommar vill vi sätta upp 

KARÖNS LILLA KITTY 

En hedundrande fars som vi tänker 

spela på Kvitterplatsen.  

Läs mer på sidorna 8 och 9. 

 



Välkomna till Ronneby Folkteaters Nyårsrevy kära publik! Vi hoppas 

att ni har hittat en bekväm plats, kissat och öppnat era sinnen så att 

ni är redo för föreställningen på bästa sätt.  

 

"Livet passerar revy" betyder att man upplever minnen och bilder från 

sitt liv. Här på teatern är det 2014 som passerar revy och bjuder på 

sina minnen för er.  

 

Vi är oerhört tacksamma för att vi har fått chansen att regissera ny-

årsrevyn i år. Det är helt nytt för oss då vi tidigare endast stått på 

scen och blivit regisserade av andra. Men man får inte rädas det 

nya och outforskade, för då kommer ingen spännande revy att spe-

las upp när livet närmar sig sitt slut.  
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Folk teaterns Nyårsrevy 2015 

LIVET PÅ EN PINNE 

Revyskådespelare 

 

Anders Gustavsson 

Anette Gustavsson 

Daniel Gustavsson 

Emma Larsson 

Elvira Karlberg 

Fredric Iversen 

Isabella ”Bella” Lennartsson 

Johanna Månsson 

Linus Lindström 

Lotta Jansson 

Max Gustavsson 

Mia Österhof 

Moa Swanström-Borenberg 

Tuva Gustavsson 

 

Revyorkestern 

Claes Rylander,                Kapellmästare, bas, gitarr 

Hilda Bergqvist                                  piano, blås 

Anders Björngreen               trumpet, klaviatur mm 

Kenneth Martinsson                                trummor 

 

Produktionsledning 

Exekutiv Producent                   Håkan Robertsson 

Regissörer         Pontus Larsson - Hanna Beckman 

Koreograf                                  Sarah Bengtsson 

Scenograf                               Johanna Månsson 

Scenografiassistent          Ann-Charlotte Lundgren 

Affisch                                   Johanna Månsson 

Programblad                           Håkan Robertsson 

Producent                                   Timmie Hansson 



Akt 1 
 

Säkerhetsgenomgång 

av Hanna Beckman och Pontus Larsson 

Elvira, röst Magnus Rosén 

 

Livet på en pinne 

av Timmie Hansson och Pontus Larsson 

Alla 

 

En dag i servicens tecken 

av Owe Lidemalm 

Lotta, Moa, Tuva, Max 
 

ABF 

av Urban Jönsson 

Lotta, Tuva, Moa, Linus, Johanna 

 

Arbetslösa ungdomar 

av Pontus Larsson 

Daniel, Lotta, Anette, Mia, Anders 

 

Föräldratjat 

av Tuva Gustavsson 

Moa, Tuva, Fredric, Emma, Bella 

 

Biffen är medium 

av Urban Jönsson 

Anette, Lotta 

 

Nils och Roger har en stad ihop 

av Peter Kullring, bearbetning Håkan Robertsson 

Daniel, Mia, Linus, Moa 

 

Det är gratis 

av Pia Lindestrand 

Johanna, Moa, Anette 

 

Skumvisa 

av Daniel Gustavsson 

Mia, Linus 

 

Scendejting 

av Efraim Laksman 

Tuva, Linus, Elvira, Daniel, Lotta 

 

Hypokondrikernas mardröm 

av Hanna Beckman 

Mia, Emma, Anders, Lotta, Bella, Linus 

 

Sköterskornas arbetssång 

av Johanna Månsson 



Akt 2 

 

Välkomna tillbaka 

av Anette Gustavsson 

Alla 

 

Paradisskolan 

av Urban Jönsson 

Mia, Anette, Daniel, Max, Bella, Elvira,  

Tuva, Moa, Emma, Fredric  

 

Vi vill plugga 

av Hanna Beckman och Pontus Larsson 

Max, Tuva, Moa, Emma, Elvira, Fredric, Bella 

 

Roger minns du - Malin Anthem  

av Håkan Robertsson och Anette Gustavsson 

Daniel, Linus, Mia, Lotta, Fredric, Anders, Anette 

 

Kvinnornas krig 

av Johanna Månsson 

Johanna, Bella 

 

Meat online 

av Daniel Gustavsson 

Fredric, Emma, Anders 

 

Machoman 

av Hanna Beckman 

Linus, Daniel, Anders, Fredric, Max 

 

Slips 

av Efraim Laksman 

Linus, Johanna, Fredric, Mia 

 

Minister 

av  Pontus Larsson 

Daniel, Moa, Lotta 

 

Nylodiextrival 

av Urban Jönsson 

Linus, Elvira, Bella, Fredric, Emma, Johanna 

 

Och bilen går bra 

av Urban Jönsson 

Mia, Tuva 

 



 

Året är 1958, det är andra veckan i juli. De av Ronnebys  

medborgare ,  som anse r  s ig  t i l l hö ra  de t  öv re   

sociala skiktet,  har som vanl igt f ly t t  t i l l  Karön.  

D e t  ä r  j u  T o s i a  B o n n a d a n  i n n e  i  s t a n …   

 

Men det blir allt annat än lugna dagar, där ute på  

Karöns punschverandor. Förvecklingarna staplas på  

varandra -  en här l ig skrat t fes t  i  sommarkväl l .  
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Mer information: www.RonnebyTeater.se 

Glada Änkan 

av Frans Lehár 

Hoffmans Äventyr 

av Jacques Offenbach 

Lördag 31 januari kl. 19.00 

Glada Änkan 

av Frans Lehár 

Lördag 17 januari kl. 19.00 

Direktsänd Opera från Metropolitan Opera och Kungliga Operan.  

Biljettpris vuxen 280:-   Ungdom < 26 år 210:- 

Tapas-buffé i pausen ingår i biljettpriset!  
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Iolanta 
av Pjotr Tjajkovskij 

 

Riddar Blåskäggs borg  

av Béla Bartók 

Lördag  14 februari kl. 18.30 

Människans allra mörkaste drivkrafter 

 

Othello 

av Giuseppe Verdi 

Lördag 21 mars 15.00 

Beställ gärna det du vill dricka i pausen  

när du anländer till föreställningen.   

Förköp har separat snabbkö i Bakfickan. 



Bakfickan - Pausservering 

V ä l k o m n a  t i l l  B a k f i c k a n  i  p a u s e n !  

Bakfickan är den gamla scenkällaren, som förut varit  

fritidsgård och som nu är ombyggd till teatercafé.  

 

Vi serverar ekologiskt, öl eller vin, nybryggt kaffe eller te. 

Dessutom fräscha tilltugg och nybakta wienerbröd. 

Du som är rörelsehindrad serveras  i vår övre foajé. 

 

Vi tar MasterCard och Visa   

 

 

. 

Förbeställning 

Gör gärna en förbeställning när du anländer till teatern,  

så får du gott om tid att njuta av t.ex. ett gott glas vin, 

öl eller kanske kaffe med nybakt wienerbröd i pausen.  

Pris 20:- Ronneby Folkteater 2015 


