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Anna Carlsson gör till vintern entré i Falkenbergsrevyn
På sommarens allra hetaste dag och med 158 dagar kvar till premiären drar Falkenbergsrevyn
idag igång med en kickoff inför vinterns revysäsong. Precis som under de senaste åren görs det
förändringar i ensemblen och årets nyhet är Anna Carlsson som i flera år spelat för 2Entertain på
Vallarna, R.E.A och i ”Partaj” på Kanal 5. Till vintern är det Falkenbergsrevyn och Falkenbergs
Stadsteater som gäller.
Senaste Falkenbergsrevyn blev en stor succé med över 24 000 besökare vilket var den bästa
publiksiffran på flera år. Revyn fick bra kritik och sändes på SVT1 i början på juni. Sedan flera år
tillbaka arbetar Falkenbergsrevyn medvetet med att förnya ensemblen och 2019 blir inget
undantag.
- Vi har en styrka i vår stabila ensemble men har också förstått att publiken uppskattar förändring
och det är därför kul att kunna presentera Anna Carlsson som nytt namn i vinter, analyserar
Magnus Wernersson som är producent för Sveriges publikmässigt största nyårsrevy.
Anna Carlsson bor i Stockholm men kommer ursprungligen från Borås. Hon kombinerar sitt
skådespeleri med sång, dans och imitationer och i vinter kommer hon få visa upp hela sitt register.
- Anna har en stor bredd som artist och är som klippt och skuren för Falkenbergsrevyn. Jag är glad
över att vi lyckats engagera henne och ser fram emot att få skapa den nya revyn med Anna som ett
energiknippe och en viktig kugge i ensemblen, kommenterar Magnus Wernersson.
Anna Carlsson som bl a spelat revy med legender som Uffe Larsson och Bert-Åke Varg men också
varit med i R.E.A med Anders Lundin och Ola Forssmed är nu rejält sugen på att spela revy igen.
- Jag ser verkligen fram emot att få jobba med ett så här proffsigt gäng. Jag har länge varit
imponerad över Falkenbergsrevyns musikalitetet och det ska bli kul att nu få jobba i en av Sveriges
bästa revyer. Min styrka som artist är att jag är "lite bra på väldigt mycket" och då passar revy
perfekt för här får jag chansen att visa upp alla sidor av mitt artisteri. Jag har många års erfarenhet
av revy och älskar verkligen den här genren, berättar Anna Carlsson.
Som imitatör har hon bl a gjort Petra Medé, Mat-Tina, Gry Forsell och Annie Lööf och att någon av
dessa kommer att dyka upp i revyn i vinter är nog rätt sannolikt.
Anna Bromee som varit med de två senaste åren pausar den här säsongen men i övrigt är det
samma gäng på scen som senast och Mats Sandelius fortsätter som regissör.
- Vi börjar skriva idag och det finns som vanligt mängder av saker som kommer att få plats i revyn.
Såväl alla turerna runt svenska akademin, GDPR, Trumps strafftullar, hetaste sommaren någonsin
och den stundande valrörelsen kommer säkert få rejäl plats, lovar Magnus Wernersson.
I samband med dagens kickoff repeteras också de båda bidrag som Falkenbergsrevyn ska tävla med
i Revy-SM i Halmstad den 10-11/8. Dessa nummer handlar om Dan Eliasson som fick lämna som
rikspolischef och ta över MSB i vintras (Halvdant) samt om den uppmärksammade
nazistdemonstrationen i Göteborg (Nassarna). Båda händelserna minst lika aktuella fortfarande.
För mer information:
Kontakta Anna Carlsson på tel. 070-819 19 25 eller Magnus Wernersson på tel. 070-53 838 86.
www.falkenbergsrevyn.se
Nytagna fria pressbilder finns att tillgå.

