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Förberedelserna har pågått i 
månader, men till helgen är det 
äntligen dags för Katrineholms 
Ungdomsrevy att inta scenen 
på Perrongen och visa vad årets 
föreställning ”Knattekul” går för 
när publiken är på plats. 

År 2006 tog en grupp ungdomar initiativet att 
starta en egen ungdomsrevy i Katrineholm, 
någonting som på sikt skulle komma att växa 
sig större och större. 

I den gruppen ingick Daniel Karlsson och 
han har hållit Katrineholms Ungdomsrevy vid 
liv hela resans gång. Än idag är han med, och 
tillsammans med regissören Lena Andersson, 
kapellmästaren Martin Gustavsson, studie-
förbundet Sensus och kulturföreningen DuD är 

Daniel Karlsson stolt över att kunna presentera 
årets ungdomsrevy.

– Revyn är som en ensemble, som ett stort 
band som repar i olika grupper, säger Daniel.

I år medverkar 30 personer som förstås alla 
hoppas att föreställningarna ska bli minst lika 
välbesökta som de tidigare varit.

Hårt jobb och pizza
– Det är mycket att göra, men det är helt 
okej ändå. Det är trevliga människor och 
mycket pizza, säger Isak Svennberg, en av de 
medverkande i revyn.

Imorgon fredag, den 28 september, har 
föreställningen “Knattekul” premiär på 
Perrongen i Lokstallarna. Totalt kommer 
det att bjudas på fyra föreställningar under 
helgens tre dagar.

Under cirka sex månaders tid har man hunnit 
hitta nya medlemmar – både skådespelare och 
musiker – skriva ett manus och repetera länge 
inför föreställningarna.

Ideellt arbete
Manuset har hela gruppen varit med om att 
skriva. Teatergruppen skriver sketcherna och 
musikerna letar fram låtar att repa in.

– Det är roligt, säger Daniel och vill tillägga 
att kommunen varit till stor hjälp vilket han är 
tacksam för.

– Det är mycket ideellt arbete och det 
uppskattar vi väldigt mycket!

Emelie Lindström
Amanda Englund

Premiärpirrigt för ungdomsrevyn
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Sitter som de ska. Imorgon kväll är det dags för Katrineholms Ungdomsrevy att ha premiär på årets föreställning ”Knattekul” på den nya scenen Perrongen 
i Lokstallarna. På de sista repetitionerna gäller det att få både kostymerna, replikerna och mimiken att sitta som de ska. 


