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Ett sekel av revyer
Filed under: Kultur,Teater — Pelle Nilsson @ 12:00

Dagens revy författare är av en annan generation än de 1900talets giganter som Estratören Mattias Enn vill hylla
med sin föreställning ”Ett Sekel Av Revyer” och det märks att dessa revy kungar och deras revyer är nått som
Mattias verkligen älskar och de bjuds på allt från Rolf till Ramel. Mattias har även ett underfundigt sätt att
berätta historier och ett fantastiskt minspel som är väldigt bra.
Då denna föreställning gästade Ånge Folketshus den 27 September så bjöd Mattias Enn och pianisten Samuel
Skönberg på ett par verkligt härliga timmar med många skratt för de ca 50 personer som slagit sig ner i salongen,
publiken som till stor del varit med då dessa revy kungar verkade vittnade om att han verkligen lyckades tolka
dessa revy kungar exemplariskt .
Detta var säsongens första arrangemang för Ånge Teaterförening, det kommande är ”På Finska Heter det
Kaipaus” 9 November och ”Ensam Rävhane” 18 November men innan det så arrangeras det 3 teaterreser till
”Lasse Berghagen” 5 oktober, ”Sinnes cirkus med Henrik Fexus” 9 Oktoberg och ”Dancer in the dark” 8
November

2010-10-11 07:13

Ett sekel av revyer « Ljungandalen

2 av 3

http://ljungandalen.wordpress.com/2010/10/05/ett-sekel-av-revyer/#mo...

Kommentera

Kommentera »
Inga kommentarer ännu.
RSS för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Kommentera
Namn (måste anges)
E-post (måste anges)
Webbplats

Uppmärksamma mig på vidare kommentarer via e-post.
Meddela mig om nya inlägg via epost.
Sidor
Om oss
Kategorier:
Evenemang
Konsert
Kultur
Konst
Musik
Teater
Nyheter
Uncategorized
Sök:

Arkiv:

2010-10-11 07:13

Ett sekel av revyer « Ljungandalen

3 av 3

http://ljungandalen.wordpress.com/2010/10/05/ett-sekel-av-revyer/#mo...

oktober 2010
september 2010
augusti 2010
juli 2010
juni 2010
maj 2010
april 2010
mars 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
Meta:
Registrera
Logga in
RSS
Kommentarer via RSS
Giltig XHTML
XFN
WordPress.com
Blogga med WordPress.com.

2010-10-11 07:13

