Tobias Borvin i rollen som Gunnar Wiklund. Fotograf. Sophie Håkansson
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Personligt porträtt av en idol från förr
Känn dig lite happy – en föreställning om den bortglömde tonårsidolen
Gunnar Wiklund – gjorde succé som Soppteater förra året. På lördag 18
januari är det nypremiär! Skådespelaren Tobias Borvin ger ett personligt
porträtt av Gunnar Wiklund på Stadsteaterns foajéscen i en föreställning full
av gamla örhängen i både dur och moll.
”Minns du tonårsidolen Gunnar Wiklund? Jag älskar hans röst och hans
sånger. Det görs inte sådana melodier längre. Det är mest en slump att jag
vet vem han är, det gick rykten om honom i min hemstad Uddevalla. Att han
legat intagen på lasarettet där, på psyk. Gunnar hade en mörk sida också, och
när han gick bort i cancer var han skuldsatt och nästan helt bortglömd.”

Skådespelaren Tobias Borvins kärlek till Gunnar Wiklund väcktes redan i
tidiga tonåren. Sedan dess har schlagerstjärnans musik och öde följt honom.
Gunnar Wiklund slog igenom stort 1959 med Nu tändas åter ljusen i min lilla
stad. Under sin karriär hade han hela 37 låtar på Svensktoppen. Nu väver
Tobias Borvin ihop sin historia med Gunnar Wiklunds och han tar hjälp av en
tremannaorkester på scen.
Känn dig lite happy är en föreställning full av gamla örhängen i både dur och
moll. Den har tidigare spelats som Soppteater.
Nypremiär 18 januari. Spelas på Foajéscenen fram till 15 mars. Afternoon tea
med te och scones ingår i biljettpriset.
På scen:
Tobias Borvin – sång, gitarr
P-O Nilsson – piano, gitarr
Ådi Lindborg – bas
Peter Scherman – trummor
Rebecca Larsson – journalisten
Av: Tobias Borvin
Regi: Annika Kofoed och Tobias Borvin
Kostym och scenografi: Yvonne Ericsson

Helsingborgs stadsteater invigdes 1921 och är en av Sveriges äldsta
stadsteatrar. Målsättningen är att vara en av regionens ledande
kulturinstitutioner med en bred, kvalitativ och angelägen repertoar som
speglar vår samtid och mångfald. Helsingborgs stadsteater är en del av
Helsingborg Arena & Scen AB.
www.helsingborgsstadsteater.se
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