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Nu laddar vi om

Hoppas på fortsatt utbyte

En ny revy-
säsong står 
för dörren och 
runt om i lan-
det så arbetas 
det frenetiskt 
med att hitta 
det bästa man 
kan komma på, 
för att glädja 
sin publik runt 
om i revy-Sve-

rige. Många har ju hämtat energi från den 
fantastiska revyfestivalen i Katrineholm. 
Drygt hundra personer kommer att låta 
sig inspireras av Galenskaparna och deras 
jubileumsföreställning i Göteborg i början 
av oktober. Där kommer vi även att få ett 
seminarium under ledning av Claes Eriks-
son. Kan det bli en bättre uppladdning på 
revysäsongen?

När detta skrivs har jag precis avverkat 
min andra arbetsdag efter semestern och 
det vill jag lova, kräver en rejäl uppladd-
ning. Det blir svårare för varje år, tycker 

Revyfestival i 
Katrineholm!
Stort, stort 
tack till Katri-
neholmsrevyn 
för en fantas-
tisk revyfesti-
valsvecka! 
Det kändes 
redan från bör-
jan när man 
”checkade in” 
att här var det 

en härlig revyförening med mycket hjärta 
som tog emot oss.

Dagarna hoppade som vanligt fram, 
men med sig hem i bagaget har man fullt 
av härliga minnen. Ja, ni kan ju själva se 
och läsa i denna tidning!

jag, att komma igång efter semestern. Inte 
minst efter denna fantastiska sommar. 
I detta fall har inte uppladdningsfasen 
kommit särskilt långt.

Själv är jag inne i ytterligare en upp-
laddningsfas, nämligen den att jag närmar 
mig pensionsåldern. Oj vad mycket man 
ska ta ställning till. När ska man sluta, 
hur vill jag ta ut min pension, osv. En 
viktig fråga är ju dessutom, vad ska jag 
ersätta mitt gamla arbete med. Jag har 
svårt att inte ha saker att sysselsätta mig 
med. Är det revy, eller är det andra saker 
som ska få uppfylla min fritid när jag 
lämnar arbetet efter den sista arbetsdagen, 
när det nu blir? Det är många val i ens liv 
nu för tiden.

Styrelsen med den nya ledamoten Cissie 
Brunosson laddar också upp för en spän-
nande arbetsperiod i LIS. Vi har några 
ny tankar och idéer som vi kommer att 
resonera kring och förhoppningsvis är det 
reformer som kommer att glädja merpar-
ten av revyarbetarna inom LIS. 

Beställ dvd från Revy-SM. Missade ni 
nu trots allt Revyfestivalen i Katrineholm 
så har ni som medlemmar möjlighet att 
beställa en dvd av föreställningen. E-posta 
kansliet: lis@artech.se eller beställ via vår 
hemsida: www.lis.nu

Mer nordiskt utbyte? Vi håller i da-
garna på att sammanställa en ny ansökan 
från Norsk, Svensk och Dansk Revyfesti-
val, om att fortsätta vårt utbytesprojekt. 
Alla inblandade är klart överens om att 
utbytet ger många positiva ringar på 
vattnet! Garvsyra ska till Danmark nu i 
september, men efter det så är får vi av-
vakta och se om vi får förnyat bidrag. Om 
utbytet fortsätter så kommer något av de 
nummer som tävlade i Katrineholm, att 
bli uttaget i efterhand för att visas upp 

Som ni säkert vet har vi även haft ett 
nordiskt samarbete, stöttat av Nordiska 
Kulturrådet. Det har kommit ut många 
positiva resultat ur projektet, inte minst 
för alla de grupper som har fått chansen 
att visa upp sig i andra länder. Även när 
det gäller festivalarrangemang, revytexter 
och mycket annat har vi bara positiva 
egenskaper att redovisa. Därför kommer 
vi att skicka in en ny ansökan och hoppas 
på att vi får ett positivt svar och de medel 
som behövs för att bekosta det fortsatta 
revyutbytet mellan länderna.

En liten påminnelse bara när ni alla 
laddar upp. Glöm inte av avsätta lite tid 
till era nära och kära som finns runt om-
kring er i vardagen. Utan deras stöd och 
support blir livet bra mycket tråkigare.

Avslutningsvis vill jag tacka alla i Katri-
neholmsrevyn för en underbar revyfesti-
valvecka! 

Stig Josfalk Bergman, 
ordförande LIS 

Stigs hörna

LIS-kansliet

på Norsk Revyfestival i juli 2015 och ett 
nummer som tävlar i Kalmar 2015 blir 
uttaget att åka till Danmark i september 
2016. Vi håller såklart tummarna. Det 
vore helt fantastiskt positivt. 

Lyssna på Claes Eriksson. Nu härnäst 
så kan vi se fram emot att få träffa många 
av er i Göteborg fredagen den 3 oktober, 
när vi får lyssna till Claes Erikssons galen-
skapande liv som aktör, musik- och text-
författare. Det lär ju bli en höjdare! Ladda 
gärna upp med de frågor som ni vill ha 
svar på – det tycker Claes är positivt!
Återigen: Varmt välkomna!

Marita Kallin
LIS kansli
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Katrineholm lyckades. Alla jag 
mötte, när jag flängde runt med kamera 
och block under revyfestivalens dagar 
och kvällar, var glada. Tacksamma över 
god mat, underhållning, tävlingar, semi-
narier och boenden. Det var som om 
"Sickan" varit inblandad. Som om allt var 
planerat in i minsta detalj. Nå - kanske 
fanns det något litet smolk i bägaren, 
men det märkte aldrig jag.

Jag missade finalen med prisutdel-
ningar och hurrarop. Istället for jag 
hem till min systers bröllop. Därför vill 
jag rikta ett stort tack till Therese Fasth 
som fotograferade finalen av Revy-SM 
2014 och Marita Kallin som sände ut 
pressrelasen när de svenska mästarna 
hade utsetts.

Även årsmötet missade jag, men är 
glad att deltagarna röstade ja till min 
motion om nytt namn för LIS-aktuellt. 
Hädanefter tror jag att även externa 
läsare och annonsörer förstår att det 
handlar om revy när de ser tidningen.
Hoppas att även du, som är medlem i 
LIS och får tidningen i din hand, är nöjd.

September drunknar i valaffischer 
och löften åt höger och vänster. Låt 
inte revyn hamna i en mjäkig mittfåra av 
ointresse. För mig är revykonsten till för 
att ifrågasätta. Att visa de stora frågorna 
i det lilla formatet och försöka påverka 
samhället i en humanare riktning. Ska du 
ner med näven i fickan, så gör det åt-
minstone för att kunna ta upp en penna. 
Var inte rädd för att ta upp ämnen som 
känns i hjärtat och magen. Sommaren 
är förbi. Använd vintern till att ladda de 
humoristiska batterierna, inte de bittra. 

Stina Elg
Tidningen Svensk Revy

Vi uppdaterar
Så har vi då 
än en gång 
haft Svensk 
Revyfestival, i 
Katrineholm 
2014. Styrelsen 
riktar ett stort 
tack till alla 
er som gjorde 
denna festival 
möjlig. Till 
Katrineholms-

revyn, men också till alla delegater som 
fanns på plats. Jag vill rikta ett speciellt 
tack till Maja med personal på Statt för ett 
bra arrangemang och bra service.

Ja, och tidningen LIS-aktuellt har ju 
fått ett nytt namn så det är premiär för 
Tidningen Svensk Revy i och med detta 
nummer. Beslutet om namnändringen 
togs på årsmötet. Och i detta nummer 
kan ni läsa om vad som hände under revy-
festivalen – både på och bakom scenen.

Styrelsen arbetar nu med att få till 
en uppdaterad hemsida, Facebook, samt 
Instagram. Det kommer också att gå ut 

information via e-post till föreningarna. 
Se till att ni har uppdaterade kontakt-
uppgifter, inte minst viktigt när det till 
exempel kommer kurserbjudanden – så att 
ni inte missar något bra och roligt.

Och det är ju ett seminarium på gång 
snart. Den 3 oktober ses cirka 130 LIS-
medlemmar i Göteborg för att lyssna 
till Claes Eriksson och efter det blir det 
föreställning med Galenskaparna. Vad ska 
vi sedan ordna för kurs eller workshop? Vi 
tar tacksamt emot förslag.

Garvsyra representerar Sverige i 
samband med Dansk Revyfestival i sep-
tember och vi hoppas att detta nordiska 
samarbete kan fortsätta, planer finns och 
ansökan skrivs för fullt.

Under debatten i år fördes en hel del 
intressanta diskussioner och vi i styrelsen 
ska nu jobba vidare med dessa under året. 
Vi återkommer med återkoppling till er.

Till sist men inte minst hälsar vi Cissie 
Brunosson från Katrineholmsrevyn väl-
kommen in i LIS styrelse.

Anette Jakobsson 
För LIS styrelse 

Styrelsesnack

Tankar från 
redaktören

Ny i styrelsen för LIS
Cissie Brunosson, Katrineholm 
valdes av årsmötet till ny suppleant 
i LIS styrelse.

Cissie är pedagog och läromedelsförfat-
tare, men i LIS kretsar är hon kanske mest 

Cissie Brunosson, Katrineholmsrevyn, är nyvald i 
styrelsen för LIS. Foto: Stina Elg

känd som kreativ producent för Katrine-
holmsrevyn. 

LIS tackar Håkan Brunosson, som varit 
styrelsesuppleant i sju år, för sitt engage-
mang i förbundet, liksom Pär Yngvesson 
som varit revisor i två år. 

Här är hela styrelsen för Riksförbun-
det Lokalrevyer i Sverige 

Ordf: Stig Josfalk Bergman, Eskilstuna
Vice ordf: Owe Martinsson, Köpingsvik
Ledamöter: Lennart Sydh, Iggesund
Anton V Härder, Växjö 
Anette Jakobsson, Karlskoga
Suppleant: Cissie Brunosson, Katrineholm
Revisor: Sonny Nilsson, Eskilstuna
Revisorssuppleant: Leila Gustavsson, 
Katrineholm
Valberedning: Kattis Melander, Nju-
runda, Monica Hassle, Katrineholm och 
Andreas Zetterberg, Eskilstuna

Marita Kallin

Tack för en underbar sommar. Vi hann till och 
med ut med båten. Foto: Gustav Elg Tyskling.
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Jag har gått i många invigningsparader genom åren 
men aldrig varit i närheten av den i Katrineholm. 

Cissi Brunosson kontaktade LIS styrelse tidigt i sin roll 
som producent för revyfestival och SM och önskade 
dela på paraden och invigningen. 

Visst blev man tveksam i och med att många skulle 
anlända på torsdagen, vilket var festivalens första offici-
ella dag. Cissi ville ha paraden på onsdagskvällen i och 
med att Katrineholm stad hade andra arrangemang då i 
samband med stadsfesten.

Styrelsen ville givetvis gå arrangörerna till mötes i och 
med att man visste att vårt arrangemang skulle få bättre 
uppmärksamhet på detta sätt. Arrangören såg också en 
möjlighet att sälja biljetter till föreställningarna. 

Så var då onsdagen kommen och de revyer som 
anlänt var ju de som repeterade till semifinalerna. 
Nästan alla.

Vi samlades på en öppen plats inte långt från teatern. 
Har aldrig sett en så liten revyparad. Tankarna gick till 
en viss kung som myntade ”Förfäras ej du lilla hop”, men 
det var bara att hänga på Håkan Brunosson, när han tog 
täten tillsammans med Katrineholmsrevyn. Därefter kom 
en trumorkestern som starkt bidrog till att stämningen 
höjdes. Håkan gick i täten för att lotsa oss och visst blev 
man lite fundersam när vi vandrade in på gator där det 
inte fanns särskilt mycket folk. Han tog verkligen inte raka 
vägen in till centrum. Nå, vi behövde säkert lite motion 
och passerade bland annat Kommunhuset där Göran 
Persson härskade på sin tid. Håkan, den luringen, visste 
också vad som väntade vid torget. 

Efter en god stund närmade vi oss torget och redan i 
utkanten vimlade det av folk.

Jösses vad folk! 
Innan oss hade enormt med motorcyklar haft 

kortege och stod nu uppställda på båda sidor om 
gatan. Gatorna och torget var packat med folk … och 
motorcyklar. 

Lokalrevyer i Sverige har aldrig haft en parad med 
så mycket folk!

Häftigt Cissi Brunosson!
Sedan följde en torgshow tillsammans med Katrine-

holmsrevyn. Denna show var både rolig och proffsig. 
Kan inte undanhålla läsarna att Cissi Brunosson, i en roll 
som häftig brud, bjöd upp vår ordförande Stig Josfalk 
Bergman till en mycket intim dans. Undrar om Stig tvät-
tat näsan ännu efter att Cissi tryckt ner den mitt mellan 
… ja, ni förstår nog själva.

Det här blev en mycket lyckad kväll för oss som älskar 
revy.

Owe Martinsson

Krönika

Jösses vad folk!

Vimmel och 
fest. Att hålla 
revyparaden 
efter motorcy-
kelkaravanen 
var en god idé. 
Men hallå där! 
Glömde LIS 
att utse bästa 
paradkostym 
2014? Vilken 
revy tycker 
du skulle ha 
vunnit? 
Foto: Marita Kallin
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www.nortic.se 

 
Nortic är ett modernt biljettverktyg byggt för att klara 
framtidens krav på flexibilitet och tillgänglighet. Idag 
har Nortic cirka 300 kunder som hanterar hela sin 
biljettförsäljning snabbt och enkelt både via sin egen 
kassa, internet eller valda återförsäljare. 

Nortic tillhandahåller en rad smarta lösningar som 
ger dig kontroll över din försäljning och det är du som 
sitter i förarsätet. Du administrerar allt i ett intuitivt 
och pedagogiskt uppbyggt gränssnitt när du själv vill. 
Du bestämmer själv hur bokningssidan skall se ut och 
hur dina biljetter skall utformas. 

Nortic ger dig en mycket värdefull kunskap om dina 
kunder genom ett integrerat CRM-verktyg där du 
inhämtar kundinformation som du sedan använder 
som underlag för din marknadsföring.  
Du kan till exempel se varifrån dina biljettköpare 
kommer, när de gjorde sina köp och från vilken 
hemsida de gjordes. Du kan också jobba med VIP, 
Guldkunder eller andra ”Taggar” på ett enkelt sätt.  
I Nortic äger du alltid all din kundinformation. 

Nortic är en molntjänst vilket ger dig flera fördelar 
som att du kommer åt din statistik/biljetter från 
vilken dator som helst. Vill du ändra ett pris hemifrån 
eller kolla hur många biljetter som sålts så loggar du 
bara in via internet. 

Att det är en molntjänst innebär att du kommer åt allt 
via internet utan att behöva installera något på dina 
egen dator eller tänka på Databasbackup. Nortic gör 
uppdateringar och förbättringar utan att du behöver 
göra någonting. Nästa gång du loggar in får du tillgång 
till alla våra nyheter direkt. 

Kontakta mig på 0455-619705 eller via min E-post 
roger@nortic.se så berättar jag mer! 
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En välbesökt revyrixdagsdebatt 
om röstningen vid semifinalerna 
och varför alla inte kan titta på alla 
inskickade bidrag till Revy-SM.

Debatten 9 augusti inleddes av LIS 
ordförande Stig J Bergman som berättade 
att riksförbundet vill att medlemsgrupper-
na meddelar hur många medlemmar varje 
revygrupp har, som är engagerade med 
revyproduktionen. Uppgifterna behövs 
när LIS ansöker om pengar, eller på annat 
sätt ska förmedla hur många revyaktiva 
det finns i landet.

Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige 
har haft ett nordiskt revysamarbete med 
motsvarande organisationer i Danmark 
och Norge, men projektet avslutas nu i 
höst. LIS hoppas på fortsatt samarbete 
och söker nytt stöd, då projektet har 
slagit väl ut. Om det blir en fortsättning 
kommer styrelsen, tillsammans med de 
övriga ländernas representanter, att ta ut 
tävlingsbidrag bland vinnarna från årets 
SM-föreställning.

Lennart Sydh tog upp frågan om 
wildcard till Revy-SM och undrade om 
arrangörsföreningen ska ha möjlighet att 
skicka in bidrag och delta i tävlingen på 
samma villkor som alla andra.

De flesta ansåg att wildcard ska finnas 
kvar, eftersom alla arrangörer inte kan 
delta i semifinaler, men att möjligheten att 
sända in tävlingsbidrag ska finnas för dem 
som så önskar.

Revyarna i Torsås föreslog en ”Film-
bank” på LIS hemsida, där man skulle 
kunna se alla inskickade bidrag. Det 
skulle underlätta när föreningen vill köpa 
revymanus. Att bara läsa en text ger inte 
alltid rättvisa åt numret, tyckte de.

Mats Eklund påminde om upphovs-
mannarätten till ljud, ljus och koreografi. 
LIS styrelse har genom Owe Martinsson 
kontaktat en jurist i denna fråga. Ansvaret 
om tillstånd ligger hos revyföreningarna, 
men frågan är komplex. Stig J Berg-
man informerade att förbundet inte kan 
publicera några filmer på internet utan att 
respektive förening, och upphovsrättsin-
nehavarna, godkänner detta.

Mötets deltagare fortsatte att diskutera 
både hur man tekniskt kan skapa nätverk 
för att ladda upp revynummer, till vad 
som är juridiskt riktigt. Samtliga inskick-

ade bidrag till Revy-SM finns sparade 
sedan ett antal år. Frågor som kvarstår är: 
Vad vill förbundet, vad är juridiskt rätt, 
förlorar Textbanken på detta, och hur 
garanterar vi att textförfattarna får betalt?

Mötet bildade en grupp bestående av 
Peter Sjöstrand, Revyarna i Torsås och 
Christer Wigström, som är webbansvarig 
för förbundets hemsidor, att tillsammans 
med andra intresserade diskutera hur en 
eventuell ”Filmbank” skulle kunna byggas 
upp. Därefter presentera förslagen för för-
bundsstyrelsen. LIS kommer att fortsätta 
diskutera frågans för- och nackdelar, samt 
de juridiska aspekterna.

Christer Wigström ifrågasatte röst-
ningen vid semifinalerna. Är det rättvist 
att alla som ser numren har rösträtt? Kan 
det innebära att en revygrupp med många 
deltagare röstar fram sitt eget tävlingsbi-
drag? Alla revyer har inte så många dele-
gater på plats, därför borde revyerna bara 
ha en röst per förening, tyckte Christer.

En diskussion fördes om dagens sätt att 
rösta i semifinalerna är rättvist eller inte. 
Någon tyckte att det förekom kupper. 
Andra såg inga problem, men påpekade 
att LIS måste vara vaksamma på att röst-
ningen går rätt till, så att det finns fortsatt 
förtroende för styrelsen att ta hand om 
semifinalerna.

Owe Martinsson klargjorde att LIS 
styrelse minimerar risken för att någon 
favoriserar det egna revynumret, genom 
att var och en få sätta tre kryss. Hade 
numren däremot graderats med 1, 2, 3 
skulle revygrupperna ha kunnat favorisera 
sina egna bidrag. 

Som svar till Västerviksrevyns förslag 
om att alla ska tävla via semifinaler och 
inga nummer bli direktkvalificerade, sa 
Owe att det inte skulle gå, praktiskt och 
tidsmässigt, att få ihop föreställningen då. 
Stig J Bergman avslutade ämnet med att 
förklara att styrelsen trodde att alla rös-
tade på det nummer man tyckte var bäst, 
oavsett vilken grupp man tillhör. Och det 
viktigaste av allt: syftet med semifinaler 
var att LIS ville att fler delegater skulle 
komma till revyfestivalen, att fler skulle 
kunna påverka vilka nummer som går 
vidare och då måste alla ha rösträtt. För 
den som inte är med och tävlar är omröst-
ningen en anledning att åka till revyfes-
tivalen. Stig lovade att styrelsen är och 
kommer att vara vaksam på oriktigheter 

vid röstningen. Hittills har man inte sett 
några sådana tendenser.

Monica Hassle tog upp frågan om 
textanalys av de nummer som ska tävla. 
Stig svarade att förbundet inte har någon 
censur. LIS tar inte med nummer som 
är plagiat, men analyserar inte texternas 
innehåll. Styrelsen följer jurygruppernas 
resultat över vilka revynummer de tycker 
har varit bäst.

Stina Lövengard undrade hur det kan 
komma sig att två nummer i dansklassen 
har samma tema. Lennart Sydh sva-
rade att dans- och rytmklassen i år haft 
flera återbud, vilket resulterade i att alla 
nummer gick direkt till final. 

Anton V Härder tyckte att likartade 
nummer mycket väl kan tävla mot varan-
dra, eftersom det är jurygrupperna som 
väljer de tävlande bidragen. Sedan är det 
upp till publiken att vid semifinalerna 
rösta på sina favoriter. Revy-SM är inte 
en traditionell föreställning, därför kan 
till exempel samma låt, men med olika 
text, vara med i föreställningen, vilket inte 
skulle förekomma i en lokalrevy.

Ängelholmsrevyn ville veta varför inte 
informationen om försäkringen ligger på 
hemsidan, utan på den dolda inloggnings-
sidan. Stig berättade att det beror på att 
LIS inte vill och kan ha förbundets försäk-
ringsavtal synligt för icke medlemmar.

Cissie Brunsson från Katrineholmsre-
vyn undrade om fler revyer haft problem 
med biljettförsäljning via Nortic. Mag-
nus Wernersson, Falkenbergsrevyn hade 
upplevt att det ibland har varit strul, inget 
stort problem dock. Åkersberga tyckte att 
det var dyrt att använda sig av Nortic.

Stig berättade att LIS har ett avtal med 
Nortic, det finns olika förmåner och 
rabatter. Marita Kallin uppmanade alla 
som har problem med Nortics biljett-
försäljning att skriva till kansliet, så kan 
förbundet ta upp detta med Nortic. 

Peter Sjöstrand från Revyarna i Torsås 
föreslog att Nortic ska bjudas in till 
Svensk Revyfestival i Kalmar 2015 och 
Christer Wigström tipsade om att han har 
byggt ett eget biljettsystem.

Sammantaget kom det många intres-
serade till debatten och många bra fråge-
ställningar och funderingar dryftades.

Anton V Härder

Referat från årets debatt
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Händerna upp i luften. Segersötma över Katrineholm när 2014 års mästare i revy samlades efter finalföreställningen den 9 augusti. Foto: Therese Fasth

Logotyp för Svensk Revyfestival och SM
Elgkraft AB 20121017

Lördagen den 9 augusti avgjordes 
Revy-SM 2014 i Katrineholm. Årets 
svenska mästare korades i tävlings-
klasserna: Monolog, Sketch, Sång & 
Musik, Dans- & Rytm, samt Lokalt 
nummer. 

Vinnare i respektive klass är svenska 
mästare och erhåller en LISTON, vilket 
kan jämföras med filmens Guldbagge eller 
musikens Grammis. 

I samband med Revy-SM delades även 
andra utmärkelser ut. Povels Penna förära-
des en framstående revytextförfattare som 
verkar i Povel Ramels anda. Karl Gerhard-
hatten tilldelades ett satiriskt revynummer 
som speglar tidens ansikte.

Hurra för årets svenska mästare i revy!

Vi vann LISTON!

Monolog: 
Engelholmsrevyn
K.R.I.S. 
Text: Johan Ejehag

Foto: Stina Elg

Sång & Musik: 
Västerviksrevyn
En dans med Alice
Koreografer: 
Jerry Segerberg, 
Lina-Maria Bengtsson

Foto: Stina Elg

Film från Revy-SM
Som medlem i LIS har du möjlighet 
att beställa en professionell dvd av 
föreställningen. 350 kr plus porto.

Skriv till LIS-kansliet
lis@artech.se
Eller beställ via hemsidan 
www.lis.nu
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Povels Penna
och Hatten! 

Povels Penna: Janni Trenkle,  
Nya Halmstadsrevyn 
Motivering:  För att hon med humor 
och värme så giftigt och precist, kan 
leverera inte bara poänger, utan med 
träffsäker tajming för det nya revy-
tänkandet med kvalitet.

Karl Gerhard-hatten:
Niklas Johansson, 
Katrineholmsrevyn – Hej Vladimir

Motivering: En klok textförfattare 
och ett medvetet revysällskap vet att 
det globala och det lokala mår bra av 
att gå hand i hand. ”Hej Vladimir” ur 
årets Katrineholmsrevy har det mesta 
både av satirisk och aktuell art. I dagens 
homofoba och rent ut sagt anti-gay 
Ryssland fångar texten på ett både 
komiskt och underfundigt sätt hur det 
skulle vara att bli förälskad i macho-
mannen Vladimir Putin. Den ironiska 
dubbeltydigheten blir särskilt tydlig när 
en heterosexuell person deklarerar sin 
homokärlek till Rysslands nye tsar och 
president. Hatten av!

Sketch: Falköpingsrevyn Teaterboven – Jäla mitt i väla.Text: Peter Lidström. 
Foto: Stina Elg

Dans & Rytm: Karlskogarevyn Görsköj – Clowndans. Koreografi: Anelija Karahodzic
Foto: Therese Fasth

Lokalt nummer: Kalmarsundsrevyn - Krossat Glas. Text: Owe Martinsson, Martin Rydell
Foto: Therese Fasth

Grattis!
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www.creativelight.se
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Parnevikstipendiater 2014

Den miljonte kronan är utdelad

Torsdagen den 7 augusti fanns 
Bosse Parnevik på plats i stadspar-
ken i Katrineholm för att personli-
gen dela ut Parnevikstipendiet till 
tre skickliga talanger verksamma 
inom den svåra revykonsten.

 
För att komma upp i en miljon utdelade 
stipendiekronor blev summorna något 
ojämna. 28 332, 28332 och 28333 kr 
stod det på checkarna. Ojämnt, eller inte. 
Pengarna kommer väl till pass för de tre 
lyckliga stipendiemottagarna som blev: 
Andreas Sköld, Västerås; Gustaf Jöns-
son från Halmstad och Linda Råsberg, 
Katrineholm.

Gustav ska ta dansklasser för pedagoger i 
New York och även gå en teaterutbildning 
i Göteborg. 
– Sedan ska jag jobba vidare och frilansa 
som dansare, berättar han.
Andreas säger att han märkt av att rösten 
har känts påfrestad under den intensiva 

tiden i Falkenbergsrevyn. Eftersom han 
satsar på det sceniska, vill han ha rösten i 
god form.
–  Jag ska ta sånglektioner för Anna Hög-
ström. Hon jobbar både med tal och sång 
inom teater och show, berättar Andreas.
Linda ska utbilda sig i skånska Skurup:
– Musiklinjen rock- och sång i ett år, se-
dan får vi se vad som händer, säger Linda 
och ber att få sända en hälsning:
– Tack till Katrineholmsrevyn! Det vill 
jag verkligen säga. 

Motiveringar 2014, författade av Bosse 
Parnevik:

Andreas Sköld
I krogshow och fars, revy, musikal
från tidiga tonår lokalt genial
Har också skapat och gett stil
till grundskola med musikalprofil
Dock hes och sliten ibland blev rösten
Med detta stipendium kommer trösten
Den slitna röstens epilog:
Hos Anna Högström, sångpedagog

Gustaf Jönsson
I din meritlista redan finns där
två Revy-SM dansvinster
Och vad kan mer bekransa’re?
Jo, Lena Philipssondansare
Kan både buga å va roli å
Släng dig i väggen Markoolio
En månads studier i New York
Jag säger som Stenmark: ”hä bar å åk”

Linda Råsberg
Klar pedagog, glad, positiv
Med Linda på scen får närvaron liv
För i Katrineholm, här hyllar man gärna
stadens egen souldrottningstjärna
I Skurup i Skåne är utbildning på gång
Rockmusiklinje med inriktning: sång

Stina Elg

Gustav Jönsson, Bosse Parnevik, Linda Råsberg och Andreas Sköld. Foto: Stina Elg

Läs även Monica Hassles intervju med en 
tidigare stipendiat på sidan 21
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Katrineholms ungdomsrevy
Fredagen den 8 augusti framträdde Katrineholms ung-
domsrevy med nya och äldre revynummer och även nya 
och äldre medlemmar. 

Bekymmer i tullen och störande mobilprat, var några av de 
ämnen som togs upp. 

Adela Holm gjorde en bejublad stå-upp-monolog om hur 
80-talisterna blivit som de blivit. Adela är tidigare aktris i Katri-
neholms ungdomsrevy, KUR, men skriver nu manus åt Katrine-
holmsrevyn. 

KUR passade även på att sälja biljetter till kommande "Alla 
tiders revy" som har premiär den 10 oktober. 

Text och foto: Stina Elg

Bildextra!
1. Emus - Kändisröst
2. Nya Halmstadsrevyn - Hjältelåten
3. Falkenbergsrevyn - Den blomstertid nu kommer
4 Revysmedjan - Jag addar dig
5. Borlängerevyn - Peace and Love
6. MOJ Entertain - Julspelet
7. Täljerevyn - Vi behöver ingen bil
8. Katrineholmsrevyn - Iras Skittish
9. Mölndalsrevyn - Sluta skjut

Foto: Stina Elg

7 8

9
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Det spelar ingen roll hur bra 
revyer vi gör, om ingen vet om det. 
Hur får vi publiken att komma? 

För att få svar på detta hade ett gäng 
deltagare bänkat sig på Henric Rudins 
seminarium om marknadsföring, fredagen 
den 8 augusti. Henric driver en kommu-
nikationsbyrå i Katrineholm och kunde 
ge många exempel på hur man ska göra 
för att locka kunder,eller revybesökare. 
Han gav också exempel på motsatsen. Att 
berätta för mycket är sällan en bra idé, 
det illustreras av dekalen ”Klasses Fisk & 
Asfalt”. Av vilken målgrupp vill man då 
bli uppfattad som den mest trovärdiga 
leverantören?

Henric lärde deltagarna att bra mark-
nadsföring handlar om att få mottagaren 
att Veta, Känna och Göra. Om vi ska göra 
en revy måste vår tilltänkta publik veta 
om det. Sedan är det bra om de får en 
känsla för oss, känner att de har kul till-
sammans med oss och att de är en del av 
vår gemenskap. Slutligen ska det resultera 
i att de gör något, nämligen köper våra 
biljetter.

Hemligheten kan vara att utelämna 
slutet. Ofta är det bra att låta mottagaren 
tänka vidare själv. Varför gör de så här 
egentligen? Aha! Effekten med kreativ 
reklam blir betydligt högre än med vanlig. 

Hur marknadsför man en revy?

Gör egna filmer och lägg ut på Youtube, 
sprid länkar via Facebook och Twitter. Stå 
på torget, gör en flashmobb, spring in på 
en buss och sjung en sång och hoppa av 
vid nästa hållplats.

Deltagarna hade många egna tankar 
och frågor om marknadsföring. Hur ska 
våra programblad se ut? Vad gör vi med 
dem? Första frågan vi ska ställa oss är för 
vems skull vi gör programbladen. Är de 
mest intressanta för oss själva eller inne-

håller de något som publiken verkligen 
vill läsa? En av deltagarna berättade att 
han lämnat in en bunt gamla revypro-
gram till en auktionsfirma och själv lagt 
ett ganska högt bud. Bunten gick till en 
annan köpare för ett ännu högre pris. Vid 
nästa revy ville alla köpa programblad, för 
nu visste alla att de kommer att bli värde-
fulla i framtiden! Det var ett marknads-
föringsknep som gick hem.

Urban Jönsson

Seminarium med Jenny Cronholm: 

Det ska fan va regissör
7 deltagare och en regissör,
Diskuterade om hur olika regissörer gör.
En sida med ord om kassa och en sida med ord om bra
Nu vet jag lite mer om hur en bra regissör ska va.
Att värma upp är viktigt för att komma loss
Så ett antal övningar fick vi lära oss.
Vi skulle också pröva att regisera varandra
Så för mig och några andra blev det Ronja Rövardotter  
– i Bergmans anda.
Jenny var väldigt bra
Hon fick mig att uppleva många AHA!

Sussie Berglund
Knivstarevyn
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Lördagen den 9 augusti genom-
fördes Dans Mania-workshop. 
Instruktör Cia Ronach med cirka 15 
deltagare.

Vi, två herrar från Knivstarevyn, med 
alldeles för många vänsterfötter och nyin-
köpta danskläder, hade hemska farhågor 

Manisk dans för taktfulla herrar
om hur detta danspass skulle arta sig.

Vid ett antal snurrmoment (nästan alla 
faktiskt) blev vi varse. Vi blickade in i de 
andra dansarnas roade anletsdrag och då 
förstod vi ganska tydligt att vi låg fel i 
både snurr och takt, annars hade vi ju sett 
deras nackar.

Varje gång Cia lade på ett till steg ryste 
det i hela kroppen. Vi var rena nybörjare 

och väldigt otränade, men vi hade stor 
glädje av danspasset. Avslöjas ska att vi 
hoppade över en del moment för att hänga 
med i helheten.

Det var svettigt, svårt, men väldigt 
roligt och gav mycket mersmak.

Se upp, i Knivstas kommande revy är det 
vi som är koreografer!

Thomas Kompare och Johan Norell 
Knivstarevyn
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Hej Patrik Zackrisson! Läste på 
Östersundsrevyns hemsida att ni gör 
radio av revyn. Hur kommer det sig?

– Jag och Mats Eklund hade ett 
program i slutet på 1990- till början på 
2000-talet som hette Radio Börtnan. Det 
sändes i 200 avsnitt och var 6-7 minuter 
dagsaktuella nyheter som vi vände och 
vred på litegrand. Och så var det en 
sketchdel och så var det slut.
Radio Börtnan var uppskattat bland 
lyssnarna.

– Man märker att det finns kvar i folks 
medvetande, ganska ordentligt. Därför 
använder vi namnet och de två karaktä-
rerna, Gunnar och Sören – som driver 
radiostationen igen.
Är Radio Börtnan som ett Nilecity?

– Det påminnner mer om Mosebacke 
Monarki. Vi har byggt upp en egen 
värld och världens problem går alltid 
att plocka ner till Börtnan. Det är bara 
att skapa – Spanska konsulatet finns i 
Börtnan och många kända karaktärer har 
passerat i byn. 
Och nu blir radio revy?

– Någon av sketcherna vi gjorde i 
radio kanske går att göra i scenversion.
Jag har en idé om att vi ska ha en enkel 
ramhandling. Något som är lite proble-
matiskt och får sin upplösning i slutet.
Vad kan publiken förvänta sig 2015?

– Att känna igen sig ganska väl i Öster-
sundsrevyns stil. Det kommer att skrivas 
nya låtar och jag och Mats Eklund ska åka 
till Kanarieöarna i början på oktober för 
att skriva.
Någon ny medlem på scenen?

– En kille som heter Patrik Andersson. 
Det har varit stor Mats-dominans länge, 
nu måste vi styra upp det här.

Stina Elg

Svensk Revy 
ringer upp

Från etern till scenen. Radio blir revy när Börtnan 
intar Östersund. www.ostersundsrevyn.se

Jo, det blev ett par bollar i denna 
så kallade tävling med gamla anor.

Nu tycker ju de golfare som ansluter sig 
att det är fantastiskt trevligt att komma 
ut i luften och se ortens golfbana under 
lättsamma förhållanden. Vår golftävling 
är med andra ord mera ett avkopplande 
nöje under leksamma former snarare än 
en tävling på största allvar.

Katrineholm GK är en fantastiskt fin 
bana med 27 hål och 18 av dessa avver-
kade vi. Vädret var härligt och alla spelare 
glada och nöjda ... förutom med resultatet 
i en del fall.

Revygolf i Katrineholm

Nu blev undertecknad mycket nöjd 
eftersom som jag lyckades samla ihop flest 
poäng – 33, följd av Bent Johansson, Re-
vyarna i Torsås 31 p. och Nils Hagbard, 
Club 96 också 31 p.

Håkan Brunosson – hemmaspelare och 
allt, fick alltså se sig slagen. Han samlade 
ihop 30 p. och en 4:e plats.

Nu fick han i stället njuta av en vinst i 
”närmast hål” 3,36 m. från flaggan – inte 
illa! ”Längsta drive” stod Owe Lidemalm 
för – 229 m. Det var också en presta-
tion eftersom han inte spelat golf på hela 
säsongen. Hack i häl var kansliets egen 
old man Pertti Hämäläinen som dunkade 
iväg bollen 218 m. och undrade om inte 
pensionärer egentligen borde få ytterligare 
handicap? Dessutom var han bara 12 cm 
längre bort från flagg vid närmast hål!  
Jo, vid prisutdelningen så fick han ett 
tröstpris ... och självaste prisutdelningen 
skedde internt bland golfarna, men var 
inte desto mindre trevlig för det. Eller som 
Pertti sa: "Det här var ju en höjdarstund!"

Tack Katrineholms GK för ett trevligt 
bemötande och Bruno som fixade det 
hela! Hit kommer vi gärna tillbaka!

Marita Kallin

Pertti Hämäläinen, Falköping, Marita Kallin och Thor-Björn Johansson, Vetlandarevyn – lyckligt och väl i mål!

Thor-Björn från Vetlandarevyn har just klarat sig ifrån 
att sänka bollen i ett av de många vattenhinder som 
finns på vacka Katrineholms GK
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Fakta: Torsås
Torsås är en liten kommun med cirka 
7000 invånare som sin storlek till trots 
har 1000 lokala företag. Kommunen är 
belägen i sydöstra delen av Småland, en 
halvtimme från Kalmar och Karlskrona.

Källa: www.torsas.se

JAA!!! Målet, som vi berättade om 
i LIS-aktuellt nr 4/2013, att vår nya 
showskola i Torsås skulle avslutas 
med en show våren 2014, blev inte 
bara verklighet utan också en stor 
succé! 

Den 17 maj gav de unga talangerna 
ohämmat allt och lite till inför en ju-
blande, skrattande och rungande applåde-
rande publik på drygt 200 personer. Det 
bjöds på en pampig entré till tonerna av 
Piccadilly Circus med ny fiffig text, där 
alla rollfigurer presenterades av två skämt-
samma cirkusdirektörer. Därefter snabba, 
komiska inslag till häftig musik såsom 
clowner, akrobater, lejontämjare, starke-
man, starketjej och ett uppskattat inslag 
av ”Partaj” med dans och snabba vitsar. I 
samband med en kraftfull final fick alla 
barn ett fint diplom och blommor. 

– Återväxten inom revyspelandet ser 
lovande ut och det finns talang i alla 
människor bara de får chansen, säger 
Revyarnas ordförande och showskolans 
initiativtagare, Ann Milesson. 

Allt detta fantastiska blev möjligt 
tack vare showskolans härliga barn, gott 
engagemang av föräldrar, flera medlem-
mar i Revyarna och elever från musik-
gymnasiet Stage4you i Torsås. 

Vi har efteråt fått flera, längtande 
önskemål från barnen om en fortsättning. 
Hur eller när är ännu inte bestämt.

Christina Kronmar

Showen som blev verklighet

Showfinal för "Här är vår cirkus!".. Foto: Peter Sjöstrand

Alexander kyckling heter det spännande balansnumret. Foto: Peter Sjöstrand.
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I samband med revysoarén ”Min-
nenas Stig” i Församlingshemmet 
i Horndal i lördags så delades det 
första stipendiet till revyprofilen 
Stig Ernst Söderkvists minne ut. 

Det blev David Johansson, 23 år, från 
Nylandet i Horndal som fick ta emot 
stipendiet och en check på 15000 kronor. 
David har precis avslutat sin musikalar-
tistutbildning på Performing Arts School 
i Göteborg och kommer under sommaren 
att sätta upp ett par föreställningar i sin 
hembygd där David står för både regi och 
manus. Bland annat ska man även i år 
spela hans dramatisering av Carl Larssons 
i By novell ”Flygartyskorna” i By kyrka 
under ”Slånkvicku”. 

Den förste stipendiaten blev:

David Johansson
Motiveringen till stipendiet löd: 

”Med ett starkt brinnande intresse, en stor 
nypa talang och en tillsynes aldrig sinande 
entusiasm visar vår förste stipendiat prov på 
ett brett sceniskt spektrum. Sång, dans, age-
rande, skrivande och regisserande är några 
av strängarna på hans unga konstnärliga 
lyra och vi är förvissade om att han kommer 
att låta tala om sig i framtiden.”

I föreställningen ”Minnenas Stig” 
som utöver stipendieutdelningen bjöd på 
många skratt, mycket musik och en hel 
del tillbakablickar på Stig Söderkvists re-
vykarriär, så medverkade ett flertal gamla 
medlemmar i Horndalsrevyn. I föreställ-
ningen gästspelade också Maths Lund-
holm, Karlskoga och Lars Sigvard, Gävle.

Mats Eklund

På bilden ståendes från vänster: Mia Ringblom-Hjertner, Marie Henriksson-Jalonen, Jonas Bivelöv, Maths Lundholm, Mats Marcus, David Johansson, Ulrika Johansson, Mats 
Johansson och Ann-Christin Hiebsch. Ståendes på knä från vänster: Lars Hjertner, Mats Eklund och Kerstin Bohlin.

Fakta: Horndal
Horndal är en tätort som tillhör Avesta 
kommun, belägen i Dalarna mot 
gränsen till Västmanland. Som besökare 
välkomnas du av världens största 
Dalahäst. Kollektivtrafiken är gratis, bara 
att hoppa på. 
Horndalsrevyn startade redan 1949 då 
SSU:s klubbgäng och IOGT-amatörerna 
i Horndal slog ihop sina konkurrerande 
revyer och spelade upp revyn ”Oh, 
vilken bullfest!” vid nyåret 1949-50. I 
finalen överraskade aktörerna publiken 
med att kasta ut bullar bland publiken i 
gamla (nu rivna) folkets hus i Horndal.

Källa: www.avesta.se 
          www.horndalsrevyn.se
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Namn?
 – Magnus ”Frasse” Franzen

Vilket år fick du stipendiet? 
– 2002 Halmstad

Vilka revyer har du medverkat i?
– Oj … Ja, jag började 1994 och har 

varit med i Revy Obscen, Club -96 och 
Åkersbergarevyn. Dock inte varje år 
och hela tiden, men säger jag mer än 13 
stycken så ljuger jag inte.
Vad betydde det för dig när du fick stipen-
diet? 

– Det betydde väldigt mycket, det 
kändes verkligen som en bekräftelse att 
man var inne på rätt spår och att allt slit 
och engagemang hade uppskattats. 

Vad gör du nu för tiden?
Parnevikstipendiater intervjuar varandra

Magnus Franzen är anställd som tekniskt ansvarig 
på MTG, men försöker upprätthålla revyandet på 
fritiden.  Foto: Linn Muhr.

Har du sett några av Bosses shower? 
– Ja, det är klart.  Parneviks Circus-

party och Parneviks Gubbröra.
Har du haft nytta av att du fått stipendiet i 
ditt CV? 

– Hm, svårt att säga. Men det har 
definitivt väckt ett intresse och jag har fått 
nyfikna frågor om stipendiet. 
Vilken/vilka var/är dina favoritkomiker då/
nu? 

– Då var ju Robert Gustafsson en stor 
favorit (Som fick Parnevikstipendiet 10 år 
tidigare än mig, i Södertälje 1992) Nu för 
tiden lutar det mer åt stand-up comedy 
och då framförallt Eddie Izzard och Ricky 
Gervais.
Vad gör du nu för tiden? 

– Efter ett antal år som maskör och 
perukmakare har jag nu gått vidare och 
jobbar som studio-TOM inom MTG 
(Modern Times Group). Jag har det tek-
niska driftansvaret att allt fungerar under 
studioinspelningar.  Och vid sidan av det 
försöker jag upprätthålla revyandet så gott 
det går.

Parnevikstipendiet
Stipendiets ändamål är att stödja person, eller grupp, som på ett särskilt sätt bidragit till 
den svenska revykonstens bevarande och förnyelse och som dokumenterat en vilja att 
vidareutveckla sig inom sin genre. Ansökan finns på www.revysm.se under fliken Tävla.
Prissumman skall användas till utbildning. Det är en förutsättning för att överhuvudtaget 
komma ifråga som stipendiat. Jury är styrelsen för Bosse Parneviks Stipendiefond.

Har du några drömmar? 
– Ja, ett hus med stor tomt finns med i 

drömmarna.
Har du någon hälsning till LIS medlemmar? 

– Fortsätt med revy! Det är det bästa 
man kan göra under den mörkare delen av 
året, och framförallt så är det en utmärkt 
plats för alla som vill skapa nya kontakter 
och nya vänner. Så ta hand om alla nya 
medlemmar och locka in fler nya. Det är 
som en stor familj, man umgås gammal 
som ung. Folk som man kanske inte hade 
fått kontakt med i vanliga fall kan bli en 
livskamrat. 

– Sedan tycker jag att vi har ett enormt 
ansvar att arbeta för ett mer jämlikt 
samhälle, revyer har stor genomslagskraft, 
tänk igenom materialet ett extra varv: Vad 
kan vi göra för att stärka gemenskapskäns-
lan hos alla oavsett religion, ursprung, 
ålder eller kön. Humor förenar, men kan 
även skapa större sprickor. 

Önskar alla en underbar höst och vinter.

Monica Hassle

Tipsa tidningen!
Vad är på gång i din revyförening? 
Har ni en skicklig tekniker? En dråplig 
historia från någon föreställning?

Skriv till LIS-kansliet
lis@artech.se
Eller till Red. Stina Elg
info@elgkraft.se

Strängnäs Drumcorps, under ledning av Lasse Östlund, gör sig redo att leda revyparaden genom Katrineholm. 
Foto: Stina Elg
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Fakta: Björbo
Björbo är en tätort i Gagnefs 
kommun som ligger i Västerdalälvens 
dalgång.  Det vackra stationshuset är 
bevarat och ritades i en blandning 
av nationalromantik och jugendstil av 
arkitekt Erik Lallerstedt.

Källa: sv.wikipedia.org

Hej Eva Erkers. Välkommen till LIS, när 
startade Björborevyn?

– Björborevyn har hållit på i åtminstone 
70 år. Innan det hade IOGT nyårsvakor 
där folk ställde sig upp och sjöng, men 
revy började man kalla det på 60-talet. 
Den ensemblen är så gott som utbytt alli-
hop. Min mamma var med och startade, 
hon var med i 51 år och slutade för 7-8 år 
sedan.

Berätta lite om er.
– Vi är en klassisk nyårsrevy, har alltid 

haft bra sångare så vi lägger mycket krut 
på stämsång. Är en ensemble om 14 på 
scenen och fyra i orkesterdiket. Till det 
kommer ljud, ljus, klädansvariga, kök, 
foajé, biljetter, parkering, webb ... Vi är 
nog en 60 stycken som håller på.

Nästan hela Björbo?
– Nja, i Björbo bor 800 personer. 

Björbo IF har vi engagerat i foajén för att 
ta hand om kläder. Så får de en intäkt till 
sin verksamhet också.

Skriver ni egen musik?
– Nej, vi använder känd musik, men 

med egna texter. Det brukar vara roligt 
när folk känner igen melodierna. Vi har 

Björborevyn drar storpublik 
inte varit med i LIS förut, så vi gör allt 
material själva. Men nu var vi lite nyfikna 
på LIS under ett antal år, så vi går med 
och ser vad det är. Får inspiration, kanske 
kan vi ge något i utbyte. Jag och min man 
Hans-Erik Bergman var ner till Katrine-
holm och såg finalen av Revy-SM. Det 
gav jättemycket inspiration. Det var kul 
att se nivån.

Och nu är det en ny revy på gång i 
Björbo?

– Vi har premiär lördagen den 10 
januari 2015, sedan kör vi in i halva 
februari, bara helger eftersom de flesta i 
vår publik reser till Björbo. Ungefär 4000 
ser oss varje år, så Björbo räcker inte till 
riktigt. Revyn kommer att handla lite 
om Skid-VM. Det blir ett tema eftersom 
det kommer att gå i Falun som är nära 
oss. Camp Gagnef är arbetsnamnet, men 
det där kan man ju leka med. Rättvik 
kommer att kalla sig för Camp Norway, 
för att locka norska besökare.

Vad är speciellt med Björborevyn?
– Vi är blandade åldrar, försöker ta in 

yngre och det känns som om det är ett 
generationsskifte på gång i publiken. Jag 

har varit med i 40 år och var yngst länge, 
nu är jag äldst i revyn.

Har revyn ändrat sig mycket i stil 
genom åren?

– Nej, vi försöker hålla varumärket 
Björborevyn intakt. Vi är inte så elaka. 
Även de som vi skojar om ska ha roligt om 
de är där. Något som förändrats är väl att 
det blir nyare musik när vi tar med yngre 
på scenen. 

Stina Elg
Läs mer:
www.bjorborevyn.se
www.facebook.com/Bjorborevyn

En bild från Björborevyn 2014 som hette Gagnsters (med den stavningen) "Vi skojade med Gagnef kommun som några tyckte hade gangsterfasoner ...", hälsar revyn. 
Foto: Eva Östling.
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Vill ni kopiera över era revyfilmer från video till dvd? 

Här kommer ett bra erbjudande!
Ja, där står filmerna på hyllan och kanske har du ingen video längre.
Nu kan ni som är medlemmar i LIS få era filmer kopiera till dvd via kansliet.
Varje film kostar 175:- + porto och då får ni dem levererade tillbaka i en dvd-box
med omslaget färgkopierat (om det finns som ett lösblad på er videofilm)

Visst är det trist när revydokumentationer går förlorade? Kvalitén blir ju alltid lite 
sämre för varje kopiering, men vänta inte tills era filmer torkar ihop. Då är det för sent!

Hur populärt erbjudandet blir har vi ingen aning om. Vi vet att det är betydligt 
dyrare på många ställen – därför behöver du först höra efter när kansliet hinner ta emot 
era filmer för kopiering. Detta kommer att ske parallellt med Maritas ordinarie arbete.

Leverens sker så att säga i sinom tid och samtidigt så får förbundet in lite pengar för 
den utrustning som inhandlats! Bra för oss alla med andra ord.

Kontakta kansliet så får ni veta mer. Välkomna med era beställningar.
Marita Kallin
0515-185 20
lis@artech.se

LIS välkomnar 
nya medlemmar!
REVYGRUPP:
Björborevyn, Siljansnäs

En liten utställning om revy  visades i Katrineholms 
bibliotek under dagarna för Svensk Revyfestival. 
Foto: Stina Elg.

Theo Dietrich, i famnen på pappa Bengt, var en 
av de yngsta deltagarna i årets revyparad genom 
Katrineholm.

Kartan över Sveriges revyer – äntligen blev den verklighet. I flera år har styrelsen, kansliet och undertecknad 
diskuterat hur vi skulle kunna göra en karta med alla deltagande revyer under Revy-SM och Svensk Revyfesti-
val. Det skulle till Katrineholm för att något skulle hända. Här välkomnar Leila Gustavsson och Hanna Eriksson 
besökarna. Foto: Stina Elg.

LIS på Facebook
Lokalrevyer i Sverige är LIS namn 
på Facebook. Gilla sidan så får du ta del av 
nyheter och andra roligheter.
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