NybroTeatern gör comeback med revy i Nybro.
Det är i år 5 år sedan NybroTeatern gjorde debut på Tingby Gård med revyn Meningen med livet som
hyllades av både publik och press. Därefter har vi även gjort radioserien Välkommen till Slököping i
Radio Nybro men nu kände vi att det var dags med en revy igen. Denna gång i hjärtat av Nybro.
Meningen med Nybro är en ny revy som spelas i Folkets Hus den 10, 11 och 15e mars kl. 19.00. Den
är skriven av Robin Sörbom och regisserad av Rickard Johansson. Produktion står Robin Sörbom och
Thea Lundgren för. Medverkar gör dessa tre tillsammans med Patrik Gräns och Malin Byström.
Revyn bjuder på sketcher, musik, videosketcher och lite dans i en salig blandning. Det är dock inte en
klassisk lokalrevy utan bygger mer på revytraditionen från brittiska föregångare och ex. Hasse och
Tage samtidigt som denna revy har mer lokal prägel med skämt om lokala företeelser och
Nybroprofiler.
Föreställningen är drygt 2 timmar och biljetter släpps 1a februari via vår hemsida samt på Turistbyrån
i Nybro Resecentrum.
Föreställningen är ett samarbete mellan NybroTeatern, Nybro kommun och ABF Nybro.
Vi hoppas att våra vänner i press och media är lika förtjusta över revyns återkomst till Nybro som vi
och våra partners är och inbjuder därför till en pressträff där vi berättar mer om revyn.

Den 31 januari kl. 16.00
Mejeriet, NybroTeaterns lokal, 2a våningen,
vänster ingång under mejerietskylten.
För vidare kontakt
Thea Lundgren – Orförande, producent & Press-ansvarig
0703363818, thea.lundgren@nybroteatern.se

Varmt välkomna!
/NybroTeatern

Snabbfakta
NybroTeatern bildades hösten 2011 av Robin Sörbom. Thea Lundgren och Rickard Johansson har
båda varit med sedan startmötet. Ett samarbete med Tingby Gård inleddes snabbt och redan
påskhelgen 2012 spelade vi revyn Meningen med livet där. 4 föreställningar spelades och mottogs väl
av både publik och press. Samma år inledde vi ett samarbete med Amazing Music i Radio Nybro och
producerade 7 avsnitt av sketch-serien Välkommen till Slököping. Vi har därefter jobbat i studiecirkelform och deltagit i ett mordmysterie-projekt i Målerås som tyvärr ställdes in. Nu kände vi därför att
det var dags för en ny revy i hjärtat av Nybro
Robin Sörbom – Nybrosonen som flyttade till Växjötrakten. Har släppt 2 album med egen musik och
släpper i vår sitt tredje. Började i Månskensteatern 2005 som scenarbetare och debuterade 2008 som
manusförfattare och producent, endast 16 år gammal. 2009 sattes hans första pjäs, Kärlek &
Revolution upp av MånskensTeatern på Klockarängen i Madesjö. Har även spelat med
TriangelTeatern i Kalmar och 2013-2014 skrev, regisserade och producerade han novellfilmen Ingen
natt och ingen dag. Aktuell i revyn som Manusförfattare, producent och skådespelare
Rickard Johansson – Dokumentärfilmare och reporter på 24Sverige. Bosatt i Kristvallabrunn och
driver tillsammans med flickvännen Lina bolaget Arrow Pictures som har producerat filmer som
Västgötaspetsen – En stor hund i en liten kropp och Nutidens Utvandrare om Svenskar i USA. De har
även producerat reklam- och informationsfilmer för bland annat Nybro Kommun. Aktuell i revyn som
regissör och skådespelare.
Thea Lundgren – Sångerska och skådespelerska från Nybro som är utbildad på bland annat
Stage4you i Torsås. Idag bosatt med sin pojkvän i Kalmar. Aktiv som trubadur och sångerska i olika
konstellationer. Studerar just nu till musiklärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Aktuell i revyn som
producent och skådespelerska.
Patrik Gräns – Musiker och skådespelare från Smedby som i vanliga fall spelar hårdrock i
Kalmarbandet Dark Dreams, just nu aktuella i Livekarusellen. Har även spelat Vilhelm Moberg med
Vissefjärda Teatergrupp. Aktuell i revyn som skådespelare.
Malin Byström – Känd som Sångfågeln från Norra Öland. Idag bosatt med pojkvännen i Kalmar och
har studerat två år på musikskola i Smedby. Musik har alltid varit ett stort intresse och tar upp det
mesta av hennes vakna tid när hon inte tränar eller sitter i kassan på Ica Berga. Har tidigare medverkat
i skolproduktioner som Mamma Mia samt i lokala uppsättningar av buskisklassiker som Söderkåkar
och Bröstsim & Gubbsjuka En nykomling i både NybroTeatern och Nybros revyliv. Aktuell i revyn
som skådespelare.

-Meningen med NybroSpelas Fre 10, Lör 11 & Ons 15 mars, 19.00
Nybro Folkets Hus. Insläpp 18.30
Biljetter på www.nybroteatern.se eller Nybro Turistbyrå (Resecentrum)
Vuxen: 150 kr, Barn under 15: 100 kr.
10% av överskottet går oavkortat till Världsnaturfonden WWF.
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