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Musikkväll i Lappträsk och Lovisa
ÖSTNYLAND. Den 20 oktober hålls en musikeftermiddag på Lappträsk Gitarr-
gods. Kl. 15–17 är det öppet hus i Gitarr-salen och en dragspelsutställning vi-
sas för publiken. Musik av bl.a. Soul Sisters och dragspelsduon Höglund/Oth-
man i gråa salen Kl. 17–18 håller Mikael Jansson på Hagströms musik en före-
läsning på Sikala. Kl. 20.10 uppträder på Club Alexia i Lovisa Cawiarkören från 
Borgå med Rock this Town jämte Lovisakören och Soul Sisters .  EG

Schlager-EM hålls i Düsseldorf
BERLIN. Nästa års schlager-EM arrangeras i Düs-
seldorf i Tyskland. Enligt tyska NDR-tv arrageras 
finalen den 14 maj. Berlin och Hannover var de 
andra kandidatstäderna. Tyskland får arrange-
ra musiktävlingen eftersom tyskan Lena Meyer-
Landrut vann schlager-EM i våras.  FNB 

Premiären på Lilla Teaterns 
70-årsjubileumsrevy Vill ha 
mera i torsdags var en färg-
grann och renodlad triumf 
för revyn som konstart.

Att man på teatern hade för-
säkrat sig om ett vinnande 
koncept i stället för en halv-
mesyr märktes redan i rekry-
teringen av de fyra stilsäkra 
manusskribenterna Anna-Le-
na Laurén, Stan Saanila, An-
ders Slotte och André Wick-
ström. Vem som skrivit vad 
kan man bara spekulera i, 
men poängen finns ju knap-
past där utan i det goda slut-
resultatet.

Det folkliga anslaget, busk-
teatern, som brukar och som 
skall känneteckna landsorts-
revyerna, har på Lillan nedto-
nats till ett minimum. I stäl-
let har regissören Frej Lind-
qvist med sin vasst eleganta 
regi gett hela det entusiastis-
ka skådespelargänget rätt fria 
tyglar. Revyn behandlar i hu-
vudsak finländska och i syn-

Vill ha mera��

Jämn och rolig jubileumsrevy
Revyns paradnummer är presentationen av orienteringsmusikalen Kompass. Fr.v. Sampo Sarkola, Mia Renwall, Joachim Wigelius, Pia Runnakko och Pekka Strang. 
Foto: Charlotte estman-Wennström

Lilla Teaterns• 
70-årsrevy• 
Manus: Anna-Lena  • 

    Laurén, Stan Saanila,
Anders Slotte, André  • 

    Wickström
Regi: Frej Lindqvist• 
Scenografi: Jyrki Seppälä• 
Dräkter: Elina Koleh- • 

    mainen
Musik. Arttu Takalo• 
Ljus: Jan-Erik Pihlström• 
Ljud: Janne Brelih• 
Koreografi: Tarja Rinne• 

Smink: Jutta Kainulainen• 
Hår: Milja Mensonen• 
Pianister: Arttu Takalo/ • 

    Kaisa Kulmala/
Jussi Fredriksson• 
Skådespelare: Sixten  • 

    Lundberg, Mia Renwall,
Pia Runnakko, Sampo  • 

    Sarkola, Pekka Strang,
Birgitta Ulfsson, Joachim  • 

    Wigelius
Urpremiär: 14.10.• 
Speltid: c. 2 t inkl. paus• 
Visas till 31.12.• 

nerhet finlandssvenska feno-
men, inte sällan ur Helsing-
fors horisont.

Universalverktyg

Fördomar, fenomen som 

ställts på huvudet och ironis-
ka slängar, som i slutändan 
får oss att garva åt oss själ-
va, hör till revyformens uni-
versalverktyg och används fri-
kostigt i Vill ha mera.

Vi möter det arroganta bor-

garparet (Pekka Strang och 
Pia Runnakko) som tror sig ha 
anställt en estnisk städhjälp 
(Birgitta Ulfsson) men i stäl-
let grundluras av denna välsi-
tuerade helsingforsiska i fem-
te generationen, som gjort en 
konstart av att dryga ut pensi-
onen på sitt eget sätt.

Vi har prästen (Joachim Wi-
gelius) som med det kristna 
kärleksbudet som rättesnöre 
får allt från homosex till in-
cest och sodomi att låta lika 
plausibelt, och vi har med-
elåldersvåpet (Pia Runnak-
ko) vars högsta önskan är att 
bli påtafsad och sexuellt tra-
kasserad på jobbet så länge 
hon ännu har en liten chans 
att attrahera någon karlslok – 
drömmen är ett assistentjobb 
i riksdagen.

Birgitta Ulfsson gör en 
bra tolkning av en gammal 
och tydligen hittills ratad 
1950-talskuplett om en ung 
dam, som efter ett smått ut-
svävande jordeliv ställs in-

för en förstående Sankte Per. 
Ulfsson spelar också en des-
illusionerad Amor som blivit 
arbetslös i twittrandets och 
internetdejtandets tidevarv 
men lyckas få en kärleks pil 
att fastna mellan skulderbla-
den på en ung dam (Mia Ren-
wall).

Guldkorn 

Flera färgstarka musiknum-
mer med Mia Renwall som 
primadonna höjer många 
grader på revytemperatu-
ren. Revyn är överlag mycket 
jämn, bara ett par, tre inslag 
känns onödiga. 

Tre scener höjer sig över de 
övriga. Utan att avslöja mera, 
utspelas den ena på gyneko-
logens mottagning, där he-
la det finlandssvenska ank-
dammsfenomenet så att säga 
kläs av in på bara kroppen.

Den andra parodierar FST:s 
Min morgon-programmet. 
Trots uppgifter om ett näs-

tan fullskaligt världskrig ut-
anför studion koncentrerar 
man sig envist på tillredning 
av sjögräs i maten.

Revyns paradnummer är 
den på Svenska Teaterns chef 
och dess musikaler parodie-
rande numret med fokus på 
den nya orienteringsmusika-
len Kompass. Här är både Six-
ten Lundberg i rollen som te-
aterchef Storgård (” våra mu-
sikaler har ju gått på export 
till de stora teaterländerna Ki-
na, Ryssland och Polen”), och 
Sampo Sarkola och Mia Ren-
wall som suktande kärleks-
par, plus hela den övriga en-
semblen i sina tighta trikåer 
och blinkande pannlampor i 
sitt esse.

Den som tröttnat på televi-
sionens mediokra nöjesut-
bud eller annars har det trå-
kigt hittar ett förstklassigt al-
ternativ på Lilla Teatern.
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