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Förvaltning Kultur och Skola
Stab
Linda Skantz, Administratör

Delegationsbeslut
Datum
2021-03-19

Diarienummer
DNKS210098

Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt Bäst Of-revy utomhus i
Hwitans Trädgård, sökande Falkenbergsrevyn AB
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet med 25 000 kronor.

Sammanfattning
Pandemin har gjort att vi inte har kunnat skapa nån scenföreställning sedan vi i mitten av
mars 2020 tvingades stänga ner vår revy. Vi började planera med vår ensemble och
produktionsgrupp med scenograf, kostymör och skribenter med flera inför vintern men
tvingades avbryta i höstas när andra vågen drog in igen. Vi har nu bestämt oss för att
försöka spela revy utomhus i Hwitans Trädgård till sommaren. Hwitan är en känd arena i
Falkenberg där det genom åren arrangerats stora visfestivaler men nästan aldrig teater. Vi
planerar nu för att spela revy där i sommar och målet är att sätta ihop våra bästa
revynummer genom tiderna i något vi har kallat för Bäst Of. Det blir en kombination av
musik och sketcher genom åren samt lite nyskrivet. Vi tror på detta konceptet och det här
vårt sätt att komma igång igen och ge våra kulturarbetare arbete igen. Runt revyns
ensemble har vi många som också jobbar med regi, koreografi, ljus, ljud, scenografi och
kostym så det är många som arbetar konstnärligt med att få fram en Falkenbergsrevy. För
att få ihop en bra föreställning med våra bästa nummer måste vi under våren gå igenom
våra 23 revyer sedan 1998 och göra ett bra urval. En del av dessa numren behöver skrivas
om och justeras och både urval och omskrivning kommer att göras av vår ensemble under
Magnus Wernerssons och Andreas Skölds ledning. Det är ett spännande konstnärligt arbete
och det kräver en hel del tid att gå igenom våra revynummer och reflektera och testa så de
kommer att funka att spela utomhus. Vi söker expresstöd för att få hjälp med ett
omställningsstöd så vi kan anpassa vår föreställning till ett nytt format utomhus.
Falkenbergsrevyn har det unika konceptet att våra texter normalt sett skrivs av ensemblen
och vi vill gärna ha med dem i detta arbetet nu också. Det känns mycket betydelsefullt.
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Finansiering
Anslaget för kulturutveckling 2021. Inom budgetram för Expresstöd 2021 (DNKS200584).

Förvaltning Kultur och Skola

Eva Nyhammar

Förvaltningschef

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

