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Okay, okay. Jeg har valgt at kalde det her en koncert-blog. Hvad fanden laver en musical så
her?
Den har blandt andet det simple budskab, at alle der læser dette skal tage det som en
opfordring til at gå ind og opleve stykket (Som går indtil på søndag d. 2. marts i Musikhuset
Esbjerg).
Men lad os starte fra starten (Hvilket i sig selv vel egentlig giver meget god mening..):
Jeg er ikke den store teater-gænger. Musicals siger mig ikke så meget.
Jeg kunne dog ikke komme udenom, at jeg kender flere der var med i stykket, og derfor
naturligvis gerne ville ind og støtte mine venner.
Musicalen hedder All Shook Up og foregår i 50-ernes USA.
Mine forventninger til aftenen var at jeg ville få en hyggelig aften hvor jeg kunne opleve mine
venner gøre det de er bedst til – Synge og spille.
Jeg havde dog ikke forventet en så positiv oplevelse!
På mange måder var størstedelen af de involverede i stykket jo (til et vidst punkt) amatører,
der udelukkende gør det fordi det er sjovt – Produktet må jeg erkende var til gengæld LANGT
fra amatør-agtigt.
Generelt for alle skuespillere var, at de alle synger fantastisk – både solo og i korsammenhæng. Dertil hører selvfølgelig at de alle spiller skidegodt skuespil. Hvis du tilsætter et
pisse-velspillende orkester og Musikhusets fede rammer, så har du opskriften på en skidegod
aften – Og en super oplevelse, ikke mindst.
Ovenpå min tirsdag aften i går, må jeg derfor erkende at jeg nok må revidere min holdning til
teater og musical – For den aften jeg havde i går slår alle forventninger jeg kunne have til et
skuespil.
Tak til 7-kanten, Musikhuset Esbjerg og alle der ellers har været involveret i opførelsen af
denne forestilling.
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Kære 7-kanten.
Et stor tak for den helt sublime oplevelse det var at overvære premieren af vinterspillet: All Shook
Up.
Vi fik ved præsentationen stillet i udsigt, at der ville være tale om fest fra start til slut. Musicalen
levede fuldt ud op til dette. Flotte rammer – gode sangere – god historie – god koreografi – energi
og livskraft.
Bare helt fantastisk. Stor cadeau til hele holdet bag det flotte resultat. Vi smilede hele vejen hjem.
Straks jeg kom hjem satte jeg en anmeldelse på FiberVisions’ intranet, for er man til Elvis-musik,
musikalsk power, energiske dansetrin, humor og top-præstationer inden for sang og energiladet
sceneoptræden, så må man ikke snyde sig selv for denne oplevelse.
Få en energiopladning, der vækker glæde. Tag ind og se musicalen og oplev 22 populære Elvisnumre præsenteret på en helt unik og vedkommende måde. 7-kantens ungdomshold leverer en helt
fantastik musical – på et højt professionelt niveau. En musical, der fortjener at blive set af så mange
som muligt.
På vegne af FiberVisions a/s, Varde – Susan M. Nyvang

