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Estradören och sångaren Mattias Enn bjöd på onsdagskvällen den publik som sökt sig till Byagården i
Runemo på uppskattade smakprov ur den 100-åriga svenska revyhistorien. I sitt program, Ett sekel av revyer
- från Rolf till Rammel, fängslade han publiken med klassiska kupletter, roliga anekdoter och så blev det
även en del glada allsånger

Estradören och sångaren Mattias Enn har sedan debuten på Mosebacke i Stockholm 1993 med Zarah
Leander-föreställningen I skuggan av en stövel varit landets främste tolkare den gamla revyepokens stora
stjärnor som Zarah Leander, Ernst Rolf och Karl Gerhard. Sedan dess har han genom flitigt turnerande och
medverkan i radio och tv fått en trogen publik. Han är årets Zarah Leander stipendiat.

Just nu genomför denne skönsjungande estradör en 50 platser lång turné i Riksteaterns regi med
programmet Ett sekel av revyer - från Rolf till Rammel.

På onsdag kväll var det lilla Runemos tur och ett 40-tal personer hade därför sökt sig till Byagården för att
under ett par timmar få återuppleva de gamla revyklassikerna.

Mattias Enn är en estradör i ordets rätta bemärkelse. Han är inte bara sångare utan även en skicklig
skådespelare, berättare och imitatör. Den lilla publiken i Runemo Byagård har han snart i sin hand och
byagården känns snart som en stor revyteater under första hälften av förra seklet.

- Det finns bara ett ord och det är enastående, sade Rune Broberg, känd musiker från Hudiksvall, när
tidningen bad om en kommentar efter första akten.

Jussi Björlingsällskapets sekreterare Stefan Olmårs från Alfta och Korskrogen håller med om att enastående
är rätta ordet.
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