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NybroTeatern sätter upp revy på Folkan för tredje
året i rad!
Den 5:e och 6:e april är det återigen dags för revy på Folkets Hus. För tredje året i
rad sätter NybroTeatern upp revy i Folkets Hus biosalong och följer därmed upp
succéerna ”Meningen med Nybro” (2017) och ”Plötsligt i Nybro” (2018) med
”Nybromodellen” som, precis som sina föregångare, är en lagom blandning av
sketcher, musik, dans och videoinslag. För manuset står i vanlig ordning Robin
Sörbom och ny regissör för året är Therés Nordström. På scen står Therés
tillsammans med NybroTeatern-veteranerna Thea Lundgren och Patrik Gräns, Malin
Byström som varit med i alla tre revyerna samt Caroline Ekström och Ludvig Nyberg
som båda var med i förra årets revy. Undertecknad har tagit ett steg tillbaka från
agerandet men står som sagt för manus och även produktion och kanske dyker upp
i någon liten roll. Även Rickard Johansson, som tidigare regisserat och medverkat
kommer även han medverka på scen men i mindre omfattning än tidigare. Rickard
och jag är överens om att det känns bra att släppa fram de andra talangerna mer
samtidigt som det ger oss en möjlighet att jobba vidare med fler projekt samtidigt.
I år blir det ännu mer lokalanknytning än tidigare och alla sketcher driver med eller
hyllar lokala politiker, personligheter, företeelser och platser. Publikfavoriter som
Doktor Fibbel och Haralds Historia återkommer även i år. Biljettsläpp sker den
första februari online och via ombud, turistbyrån i stationshuset. Nytt för i år är att vi
bara spelar två föreställningar istället för tre som tidigare år, vi har också begränsat
antalet biljetter en aning och därmed blir föreställningarna lite mer exklusiva i år.
Föreställningen produceras i samarbete med ABF Nybro.
Vi inbjuder er härmed till en liten pressträff på Mejeriets andra våning (ingång i
vänster dörr under skylten på gaveln) måndagen den 21/1 kl. 17.30. Då kommer
revyensemblen vara på plats om ni vill prata mer med dem eller ta bilder.
Jag kommer inte att närvara men kan nås på telefon om intresse finns för detta.
Annars hänvisar jag all presskontakt i huvudsak till Thea Lundgren som är
assisterande producent. Kontaktuppgifter finns nedan.
Tack för er tid!
Robin Sörbom, producent
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Nybromodellen – Revy 2019
Spelas: 5 & 6 april, 19.00, Folkets hus
Manus & Produktion – Robin Sörbom
Regi – Therés Nordström
Medverkande: Malin Byström, Caroline Ekström, Thea Lundgren, Therés Nordström, Patrik
Gräns, Ludvig Nyberg samt Rickard Johansson och Robin Sörbom
Produceras i samarbete med ABF Nybro
10% av överskottet skänks oavkortat till Cancerfonden
Biljetter säljes online via Nortic på www.nybroteatern.se/biljetter
samt på Turistbyrån i Nybro Stationshus
Biljetter finns från 1/2 och kostar 150 kr.
Insläpp 18.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt
Thea Lundgren
Pressansvarig/Ass. Producent
0703363818 / thea.lundgren@nybroteatern.se
Robin Sörbom
Producent
0761086615 / robin.sorbom@nybroteatern.se
(nås bäst eftermiddagar, lämna gärna ett meddelande om jag inte svarar)

