
Galenskaparnas 30-årsfest visas på Folkets Hus och Parkers
biografer
Det började med en skruv som var lös, 1982. 33 år senare är Galenskaparna och After Shave aktiva som aldrig förr.  30-årsfesten
är en sammanfattning med 30 nummer från alla 30 åren, som dock inte spelas på 30 minuter, snarare 3 timmar.  2 januari har den
premiär på Folkets Hus och Parkers biografer.

En kavalkad av minnen från förr och nu, musik som folk kanske glömt och musik som kommer att skapa allsång från första tonen. Alla i
Galenskaparna och After Shave är med på scen på ett eller annat sätt. De ackompanjeras av en rejält blåsförstärkt Den Ofattbara
Orkestern med Anders Ekdahl i spetsen.

30-årsfesten spelades 245 gånger på scen i Göteborg och Stockholm och hade över 200 000 besökare.

Presscitat:
Aftonbladet 4 plus
”De skapar en galet kul show. 30-årsfesten är bland det roligaste jag sett på en svensk scen. 
…alla är bra komiska skådespelare och makalöst skickliga sångare.” 

Expressen 4 getingar
”Hur fånigt och hur kul som helst. … det är extra allt.”

GP 5 fyrar
”Kärleken svallar på scen. Det är väl bara att säga grattis – och spela på.”

”Humorveteraner gör publiken rusig av lycka. … Man blir alldeles tårögd inför så många årsringar rolig nostalgi.” - SvD

Beräknad längd: 3 tim 10 min
Visas: Premiär 2 januari

Biografer som visar: http://bit.ly/1TczLAr

För ytterligare information, pressbiljetter, pressbilder och rörligt material:
Daniel Söderberg
Kommunikatör, Folkets Hus och Parker
070-715 43 51
daniel.soderberg@fhp.nu

Rickard Gramfors
Samordnare Live på bio, Folkets Hus och Parker
070-486 60 08
rickard.gramfors@fhp.nu

Om Folkets Hus och Parker
Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I vår riksorganisation samlas Folkets
Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare varje år.

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och
möten. www.fhp.nu


