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Bild: Kenny Schönberg
Sandra Andersson och Gunnar Carlström är nya krafter, som nu intar Teaterhusets scen tillsammans med Ulla-Karin
Olsén och resten av Mölndalsrevyns ensemble.

Intensiv slutspurt gäller just nu för gänget bakom Mölndalsrevyn. På fredag är det premiär för årets
föreställning och i år står Kvarnbyn i fokus.
Men den stora världen gör sig också påmind.

I Kvarnbyn bor man tätt och hur man än vänder sig har man grannarna nära inpå, på både gott och ont. I
Mölndalsrevyns skildring av stadsdelen hittas bland andra Ada och Ida, som känt varandra så länge att de
nästan vuxit ihop. Där bor också griniga gubben Haglund, som begåvats med en ung och vacker hustru, men
ändå stör sig på det mesta här i världen. Kanske inte minst positivitetskonsulten Åke och här kommer den
unga hustrun åter in i bilden.
– Och sedan har vi det partajande pensionärsparet, som verkligen njuter av att inte jobba längre, berättar
revyproducenten Christina Dawson.
Halva ensemblen
I år sitter en ny och erfaren kraft i regissörsstolen, nämligen Guje Palm-Ahlsell, den rutinerade
skådespelerskan från Göteborgs stadsteater. Under senare år har hon undervisat och regisserat
elevuppsättningar på balettakademien.
– Och i år är halva ensemblen utbytt, säger Christina Dawson.
Två av de fyra nya skådespelarna är Sandra Andersson och Gunnar Carlström, båda musikalutbildade. Kent
Vickell har tidigare lett revyn i Nybro under 15 år och Mathias Abrahamsson har efter flera år som
Mölndalsrevyns tekniska chef nu tagit steget in på scenen. Kvar sedan fjolåret är Lena Gustafsson, Karin
Mickelbo, Ulla-Karin Olsén och Conny Källström.
Juholt kommer
I ramberättelsen om vardagslivet i Kvarnbyn, för övrigt skriven av Håkan Johnsson, sticker revygänget som
vanligt in besök från den stora världen utanför.
– Bland annat kommer Juholt, liksom Göran Greider och Leif GW Persson. Och Merkel och Sarkozy och så
tror jag att Victor Mueller kommer också, berättar Christina Dawson.
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Hem till Kvarnbyn
Manus: Håkan Johnsson
Regi: Guje Palm-Ahlsell
Premiär: 6 januari
Föreställningar: Varje fredag, lördag och söndag fram till den 25 februari.
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