PRESSEMEDDELELSE

Folkene bag Spark Mig i Revyen er klar til endnu engang at betræde de skrå
brædder i Revy-Teatret på BROEN Shopping i Esbjerg efter et 2020 præget af
a ysning og COVID-19.
Direktør Frederik T. Knudsen udtaler: “Vi har glædet os rigtig meget til at komme i
gang igen, ikke mindst fordi vi savner vores vidunderlige publikummer, som har
været med til at sørge for, at vi har mulighed for at sprede grin og latter endnu
engang. 2020 har været særdeles hård for vores branche, men heldigvis kan vi
nu melde os på banen igen og er mere klar end nogensinde til at give
esbjergenserne et ordentligt ‘spark i revyen’”.
“Allerede sidste år var 25% af billeterne revet væk inden for meget kort tid, og vi
håber og tror på, at vores publikummer endnu engang vil bakke op og sikre sig
selv en underholdende aften fuld af grin, satire og musik i 2021.”
Derfor bør man skynde sig at sikre sine billetter til revyen i 2021. Den samlede
publikumskapacitet er nemlig reduceret for at skabe en sikker revyoplevelse, lyder
det fra folkene bag.
Instruktør Daniel Lassen tilføjer, at publikum godt kan glæde sig: “Jeg tør godt love,
at Spark Mig i Revyen bliver et festfyrværkeri og en aften i satirens, fællesskabets
og ikke mindst grinets navn. Jeg glæder mig endnu engang til at arbejde sammen
med et kreativt og talentfuldt hold, hvor ambitionerne for produktionen er høje,
ungdommelige og professionelle.”
På scenen i 2021 vil man kunne møde re unge skuespillertalenter: Amalie Nissen,
Daniel Lassen, Frederik T. Knudsen & Freja Meng Birgertoft - alle akkompagneret
af Spark Mig i Revyens orkester, som er under ledelse af kapelmester Mads P.
Gregersen.
Arbejdet med revyen er allerede påbegyndt, og holdet bag revyen glæder sig til at
løfte sløret for, hvad de har i støbeskeen.
I forbindelse med afviklingen af forestillingerne i 2021 vil Spark Mig i Revyen
naturligvis overholde de til den tid gældende regler og anbefalinger i henhold til
COVID-19. Derfor kan man trygt og sikkert købe en billet til revyen i 2021.
Spark Mig i Revyen 2021 får premiere den 20. maj og spiller frem til og med den
6.juni i Revyteatret på BROEN Shopping (lige overfor Restaurant Flammen).
Billetsalget er i gang og billetter kan købes på:
www.sparkmigirevyen.dk eller på tlf. 71 74 79 17
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