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Dubbelt firande när Robert Gustafssons revy når guldstatus för
100 000 sålda biljetter och 80 000 sålda jubileums dvd!
Robert Gustafsson tilldelas två guld utmärkelser för 100 000 sålda biljetter till jubileumsrevyn som
slår alla tidigare försäljningsrekord på Rondo. Revyn gör just nu stor succé på Rondo i Göteborg och
ges onsdag - lördag fram till och med den 18 december och under perioden 21 januari till 24 april.
Under påskveckan ges dessutom extraföreställningar på tisdagen och söndagen.
Jubileums dvd:n ”Galleri Gustafsson” har de 8 senaste veckorna legat på försäljningslistans Topp 10
och har nu nått guldstatus (80 000 dvd exemplar är sålda genom Spiderbox Entertainment).
I år firar Robert Gustafsson 25 år i nöjesbranschen. Publiken får bekanta sig med alla Robert
Gustafssons sidor, egenheter, intressen och inte minst favoritfigurer. För nu bjussar han på en helt
nyskriven hemma hos revy med inspirationskällor hämtade ur det bästa i hans karriär och med hjälp
av Putte Nelssons väloljade 7-mannaband, dansare och artister som Åsa Fång, Sharon Dyall och Per
Svensson. Robert Gustafssons jubileumsrevy på Rondo i Göteborg, och redan idag kan man
konstatera att hösten och våren är nästintill slutsåld!
Robert Gustafssons karriär har varit långt ifrån utstakad. Som treåring ville han nämligen bli
skrothandlare. Sitta vid ett skrivbord, dricka termoskaffe och slå i pärmar. Ju mer bultar och muttrar
desto bättre, för att inte tala om hur doften av motorcykelavgaser förfört Robert sen tidiga barnsben.
Född i Katrineholm och uppvuxen i Skövde. Och kanske var det där, någonstans på landsbygden som
fröna till hans numera klassiska karaktärer såddes och odlades. Lasse Kongo, Weiron i ottan,
brandchefen Greger, Tony Rickardsson och Fred Asp med sin partajande iller Göran. Alla med ett litet,
litet drag av Robert själv. Hur som helst, har man nu en möjlighet att komma steget närmare och lära
känna landets roligaste hypokondriker - på riktigt.
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Robert Gustafssons jubileumsrevy ges fram till den 24 april 2011 på Rondo i Göteborg.
För pressinformation och bilder, se: www.robertgustafsson25.se
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