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NybroTeatern återvänder med revy i vår!
Efter 2017 års succé med revyn Meningen med Nybro är vi glada att meddela att vi
sätter upp vår andra revy i Nybro redan i mars i år. Plötsligt i Nybro spelas 23, 24
och 28 mars på Folkets Hus och precis som tidigare revyer blir det en salig
blandning av sketcher, musik och dans. Materialet är Nybro-anknutet men med
allmäna ämnen som alla kan skratta åt.
I år utökas ensemblen ytterligare. I förra revyn medverkade Robin Sörbom, Patrik
Gräns, Thea Lundgren och Malin Byström. Samtliga är med även i år men får
sällskap av Caroline Ekström från Kalmar som spelade barnteater med oss i somras,
Ludvig Nyberg från Kalmar, känd som Mannen utan lokalsinne från Ingos reklamer
samt Nybrobon Therés Nordström som har lång erfarenhet av sång, teater och dans
och har varit med oss tidigare men aldrig på scen.
Med en större ensemble och nyskrivna sketcher av Robin Sörbom med bidrag från
Ludvig Nyberg, Rickard Johansson och Caroline Ekström så ser vi fram emot ännu
en lyckad revy.
Biljettsläpp sker första februari via vår hemsida och på turistbyrån i Nybro.
Vi inbjuder denna gång inte till någon allmänn pressträff utan skickar med
pressbilder som är fria att använda och vill ni ha mer information eller prata med
oss går det bra att kontakta oss på nedanstående.
Tack för att ni tar er tid att hjälpa oss sprida lokal kultur.
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Snabbfakta
Plötsligt i Nybro
NybroTeaterns revy 2018
Spelas 23, 24 & 28 mars i biosalongen, Kulturhuset Kristallen (Nybro Folkets Hus)
Kl. 19.00
Biljetter säljes via Nybro Turistbyrå (Stationsbyggnaden) och via vår hemsida/Nortic
Producent – Robin Sörbom
Regi – Rickard Johansson
Manus & låttexter – Robin Sörbom med bidrag av Ludvig Nyberg, Rickard
Johansson, Caroline Ekström & Thea Lundgren
Medverkande – Caroline Ekström, Patrik Gräns, Rickard Johansson, Thea Lundgren,
Therés Nordström, Ludvig Nyberg, Robin Sörbom samt Malin Byström
Föreställningen presenteras i samarbete med ABF

