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INGÅ

Revypremiär den 
20.1.2017.  

Revyn: Sjutton så självs-
tändigt. Regi: Sven Sid. Pro-
duktion: Marianne Fors-
man. Texter: Bengt – Olof 
Wikström, Jan Junger, Jenny 
Lindholm, Johan Lindholm, 
Kaj Martin, Mia Lindholm, 
Mikael Schönberg, Malin 
Sundström, Sussi Portman-
Sandström. Revyorkester: 
Kapellmästare Pekka Ris-
tola, bas Janne Luuppala, 
gitarr Janne Sundström, 
slaginstrument Stefan Mar-
telin. Teknik, dekor, rekvi-
sita: Bengt Ståhlström, Jus-
si Mäkelä, Johan Lindholm, 
Mia Lindholm, Eeva - Kari-
na Ståhlström.

På scenen: Alexan-
dra Lindroos, Astrid Lind-
holm, Barbro Backman, 
Bengt Ståhlström, Göran 
Backman, Janne Gustafs-
son, Janine Smeds, Jen-
ny Lindholm, Jussi Mäke-
lä, Kaj Martin, Karl-Göran 
Karlsson, Magnus Ljung-
qvist, Malin Sundström, 
Martina Martelin, Marian-
ne Forsman, Mia Lindholm, 
Mikael Schönberg, Oliver 
Österberg, Sussi Portman-
Sandström. 

En fartfylld resa 
genom tiden

Degerby Ungdomsförenings 
ordförande Johan Lindholm 
önskade premiärpubliken 
välkommen till den teaterg-
lada 100 års- revyn. Deger-
by UF firade 100 redan år 
2009. Textfixarteamet hade 
skrivit många fina nummer, 
pärlor från svunna tider och 
dagsaktualiteter.

Årets revy var en skön ju-
bileumskavalkad, som regi-
sören tillsammans med ko-
reografen skapat. Man gav 
en eloge för de tidigare ge-
nerationerna som byggt upp 
vårt fosterland. En historia 
blev till i glad revystil. Var 
det bättre förr? Finns det 
hos ungdomen framtidstro? 
Teatergruppens goda humör 
smittar av sig på publiken, 
som får njuta av de goda 
sångrösterna. En spännan-
de ny ljus – och filmteknik. 

100 år av 
självständighet
Revyn börjar med The Bing 
Bang, dunder och brak.  En 
scen där trollgummorna 
från urminnes tider sian-
de om det nya självständi-
ga landet, Finland. Många 
intressanta händelser ingår 
i revyprogrammet. Avslö-
jar här inte mera, publiken 
skall själv se och höra, om 
de historiska händelserna, 
också om nutida kändisar, 
berömdheter bl.a. presiden-
terna Donald Trump och 
Putin, fanns på scenen.

Kungligheter, drottning 
Elisabeth och drottning Sil-
via och andra aktuella per-
soner, bland dem Jutta Zil-
liacus från De äldres råd, På 
spåret och Nobelpristagaren 
Bengt Holmström m.fl. blev 
ihågkomna och betydelse-
fulla lokala händelser som 
hänt under åren. Artister-
na på scenen är rutinera-
de. Glädjande många unga 
förmågor fanns med. Den 
stiliga finalen avslutas med 
landets mest högtidliga fest-
lighet, självständighetsda-
gens mottagning på slottet.                      

Revyn är fartfylld löper 
med flyt, proffsig, musiken 
är tidsmässigt vald till tex-
terna. Texten till sånger-
na finns i programbladet. 
Klicka www.degerbyuf.fi där 
finns uppgifter om föreställ-
ningarna. Ni kan också re-
servera biljetter på tel.  040 
415 76 88  vardagar 17-20. 

 GUNVOR  
WESTREN-DOLL

Självständigt så sjutton i Degerby

KAN ”fuskläkaren” bota patienterna?

”A Hard Days Night” Orkestern träder fram och dansarna Ale-
xandra Lindroos, Astrid Lindholm och Oliver Österberg.

DE äldres råd, snarvlade ivrigt, i mun på varandra, Barbro Back-
man, Magnus Ljungqvist, Janne Gustafsson och Kaj Martin.

SLOTTSBALEN, drottning Elisabeth överräcker EU vimpeln till 
presidenten. Putin och Trump kämpade båda höll om jordglobet. 
På festen nobla ministrar och märkespersoner.

INGEN  Knappa Einar den 
här gången.  Barbro Backman 
var en strålande revyberättare, 
en bärande kraft genom revyn.

PÅ spåret, lämnar revyn minister Berners järnvägsfantasier. Jan-
ne Gustafsson, Kaj Martin, i burarna satt Jenny Lindholm och 
Oliver Österberg, Marina Martelin och Göran Backman.

MODEVISNINGARNA  var inne på 70 – talet. Sköna semesterp-
lagg hör sommaren till.

TROLLGUMMORNA ser Finland födas. Martina Martelin, Mia 
Lindholm, Sussi Portman-Sandström. Väinämöinen, Jussi Mä-
kelä.

FÖRBUDSLAGEN inte att förglömma. Här påminner oss Jussi 
Mäkelä, Magnus Ljungqvist och Janne Gustafsson om den.SOLKUSTRESENÄRERNA i farten.

ROBOTEN Robban (Oliver Österberg) på hälsostationen försk-
räckte patienterna. (Barbro Backman) och ( Marianne Forsman).

ÅRET 1952 var händelserikt. Olympiska spelen, drycken, Coca 
cola och Suomen Neito Armi Kuusela, valdes till den första Miss 
Universum. Här minns hon (Mia Lindholm) ”miss tiderna”.


