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Välkommen till bords
2015 är ett år som verkligen omkullkastat både vår verklighet och skakat
om den politiska kartan. En verklighet som blir absurdare än fantasin,
gör det inte lättare att skriva revynummer.
I år, inför Folkteaterns sjätte revy och den tjugofemte revyn i modern tid i
Ronneby tar vi dessutom ett nytt grepp. I år, när vi hade en mindre ensemble, var det möjligt att testa en idé som legat och lurat länge i mitt
bakhuvud. Kan man använda Bakfickan för att göra krogshow?
Idéer kan inte bara få ligga, utan måste testas! Vi blev själva ganska
nöjda med vår lilla krog och de nya förutsättningarna för att göra revy.
Välkommen till vår Krogshows-Revy!
Om en liten stund startar divertissemangen.
Håkan Robertsson, årets regissör

Nyårsafton 1987
Den första Ronnebyrevyn i modern tid hade premiär på Nyårsafton
1987. Det år då Ronneby firade sitt 600-års Jubileum. Vid den tidpunkten var det 50 år sedan det senast spelades revy på Ronneby Teater.
Revymakare på trettiotalet var bland andra färghandlaren och kulturpersonligheten Nils Ohrstedt. Revyn 1987 kom till då några stycken av oss,
som drev Musikföreningen Hoffman, tyckte det var dags att prova på att
göra revy. Revyn fick namnet TROR DU PÅ ETT LIV EFTER JUL, syftande
på alla kommunala satsningar under jubileumsåret. Revyn blev en succé.
Många tack till Ulf Fembro som regisserade och lärde oss att spela revy.
Kapellmästare var Jan Lundgren som faktiskt både komponerade musiken till inledningslåten och framförde den solosjungande över flygellocket.
Här förstärkt med fina kören. Peter Nordfeldt, Johan Westermark, Bengt
Adholm och Håkan Robertsson
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Det dåvarande kommunalrådet Roland Andersson (s) var en av revyns
främsta tillskyndare. Han tog beslut om att teatern skulle lånas ut gratis till
revyande föreningar. Han renoverade salongen, inklusive ny klädsel på stolarna 1988 eller var det 1989. Oväsentligt vilket, men han hade en vision
om kulturens värde för det nya framväxande samhället. Han insåg att kostnaden för ett levande kulturliv bara är felräkningspengar i en kommunal
budget.
Sedan Musikföreningen Hoffman, tack vare detta stöd, vågade prova på att
återstarta revytraditionen har efterföljarna varit många; Ronneby Revysällskap, Teater Hialös, Ronneby Teaterförening, Ronneby Amatörteaterförening, Föreningen Ronnebyrevyn och de senaste sex åren Ronneby Folkteater.
Den svenska revytraditionen är en av de starkaste i världen. Den satiriska
revyn, vars form i mångt och mycket skapades av Karl Gerhard, har visat sig
ha den största överlevnadskraften. Några medborgare ställer sig på scenen
och häcklar sin samtid, inför de övriga medborgarna. Nyårsrevyerna är den
form av teater som har flest besökare i landet. Men revyn är inte bara underhållning. Den är också en säkerhetsventil och ett forum för att bevaka

Siv Wernhult och Åsa Lindborg
som Geishor som inviger den
Japanska trädgården

Bengt Adholm, Johan Wes- Håkan Robertsson gestaltermark och Siv Wernhult tar festivalgeneralen
besjunger Finansvalparna
Tyrone Carlsson.

Bengt Adholm, Håkan
Robertsson Johan Westermark - Roland på golfbanan

Peter Nordfeldt gestaltar
piloten som landade fel.
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Bengt Adholm, Katarina
Engdahl, Åsa Lindborg, Siv
Wernhult - Om SoftCenter

Fo l k t e a t e r n s N yå r s r e v y 2 0 1 6

UPP MED RÖTTERNA
Revyskådespelare
Anne Alfredsson
Ellen Stokki
Håkan Robertsson
Mia Österhof
Marie Mander
Sandra Penzo
Victor Holgersson

Musik

Victor Holgersson
Mattias Johansson
Claes Rylander

piano, gitarr
bakgrunder

musikalisk ledning

Christoffer Österhof

repetitör

Produktion
Regissör/Producent
Scenograf, kostym
Ljussättning

Håkan Robertsson
Emma Jacobsson
Timmie Hansson

Scenografiassistent
Produktionsassistent
Ljus/ljudtekniker
Tekniker
Affisch
Programblad

Ann-Charlotte Lundgren
Annie Lövström
Erik Fellbo
Magnus Hjelmér
Johanna Månsson
Håkan Robertsson
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Akt 1
Välkomna hem till oss
Av Urban Jönsson. Medverkande: Anne, Ellen, Mia, Marie, Sandra, Victor

Vi rycker upp träden
Av Håkan Robertsson. Medverkande: Mia, Victor

Stamgästerna
Av Urban Jönsson. Medverkande: Anne, Ellen, Sandra

Ta mig till Brunnens Spa
Av Pontus Larsson. Medverkande: Mia, Anne, Marie, Ellen, Sandra

Flykting
Av Magnus Rosén. Medverkande: Sandra, Victor

Signalpolitik
Av Urban Jönsson. Medverkande: Anne, Ellen, Mia, Marie

Till Paris
Av Niklas Johansson. Medverkande: Mia

Bussen är full
Av Efraim Laksman. Medverkande: Victor, Ellen

Akt 2
Är det för att jag bor i Ronneby
Av Urban Jönsson. Medverkande: Anne, Ellen, Mia, Marie, Sandra

Ta det piano
Av Urban Jönsson. Medverkande: Mia, Victor, Ellen

I ett nyöppnat café
Av Johanna Månsson. Medverkande: Sandra, Victor

Turistinformation
Av Urban Jönsson. Medverkande: Marie, Anne, Sandra, Ellen

Blötdjur
Av Efraim Laksman. Medverkande: Sandra, Victor, Mia

Blivande make
Av Urban Jönsson/Sandra Penzo. Medverkande: Sandra

Vår beredskap är god
Av Urban Jönsson. Medverkande: Mia, Victor

För femte året i rad genomför vi dramatiserade guidade historiska vandringar på turistiskt intressanta platser i och runt Ronneby. Vi planerar att,
som vanligt, göra guidningar kring Heliga kors Kyrka och i Bergslagen.
Fjolårets succévandringar på Karön får en uppföljare. Nytt för 2016 blir
dramatiserade vandringar ute i Västra Vång med guidning av Blekinge
Museum. De dramatiserade historiska vandringarna görs på uppdrag av
Ronneby kommuns turistenhet.
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Elefantriket Det var en gång en sång

Musikalisk saga för barn 6-10 år och deras
pappor, mammor, mor- och farföräldrar.

Musikstund för barn 3-5 år och deras
pappor, mammor, mor- och farföräldrar.

Tu s e n b i t a r

Över min döda kropp!

Musikprogram med starka känslor,
spelglädje och humor!

En innerlig och förargad föreställning
om gamlingen Holger Anderssons
innersta tankar och sanningar, där
komik och allvar går hand i hand

www.RonnebyFolkteater.se/turne
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Joe Hill

M u s ik te a te r m e d s t ar k a k än s lo r ,
spelglädje och odödlig musik !

Våren 2016

Biljettpris vuxen 315: Ungdom < 26 år 235:Tapas-buffé i pausen
ingår i biljettpriset!

Mer information: www.RonnebyTeater.se
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Vad händer i ett lugnt och idylliskt villaområde när en främling
plötsligt dyker upp och rör om i friden? Spänningar under ytan gör
att allt ställs på ända. Gamla konflikter blossar till liv. Kanske är den
planerade gatufesten i fara? Det är upplagt för galna förvecklingar
och glada skratt i sommar.
Premiär 1 juli på Brunnskvittret.
Spelas fredagar och lördagar t.o.m. 6 augusti.

Välkomna till Bakfickan
En lätt RevyBuffé serveras i pausen och ingår i biljettpriset.
Nybryggt kaffe och en chokladbit bjuder vi också på.
Att dricka till finns ekologiskt, öl, cider eller vin,
o c h g i ve t vi s a lk o h o l f r i a a l t e rn a t i v.
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