Act & Art vill få tittarna att tänka lite extra
”Publiken ska bli roade och berörda”
Trojkan Nöjesproduktion har fått ett nytt namn och ny stad. De går under namnet Act &
Art och kommer nu till Gävle för att underhålla Gävleborna.
- Vi har fortfarande vår postadress i Stockholm men kommer att satsa på en verksamhet
i Gävle, säger Magnus Carlsson, marknads- och presskontakt på Act & Art.
Act & Art är ett produktionsbolag som tidigare gått under namnet Trojkan Nöjesproduktion men har nu valt
att byta till Act & Art. I samma sväng som de väljer att byta namn väljer de även att förflytta sig från
Stockholm till Gävle. Och hitta ett nytt centrum för sitt företag.
- Vi har valt att förflytta verksamheten till Gävle och satsa på att göra shower här, säger Magnus
Carlsson, marknads- och presskontakt på Act & Art.
Att det väljer att flytta till Gävle är på grund av att man under flera år har haft ett samarbete med
kulturföreningen Gefle Forum och har framfört flertal körföreställningar tillsammans. De ökade
publiksiffrorna har gjort att de sett ett stort intresse av få fler shower och föreställningar till Gävle.
- Vi hoppas på att kunna få till ett samarbete med Gävle Teater så vi kan få hålla våra föreställningar där,
så just nu är vi i en uppstartsfas för att komma igång med allt, säger han.
På produktionsbolaget har man valt att satsa på HBTQ- och genusteman, man väljer att försöka få
kvinnor till huvudrollerna medan män ska få birollerna. Det är något som gör att Act & art sticker ut
bland bolagen.
- Vi vill sätta lite twist på föreställningar som redan finns, kan vi till exempel göra så att en kvinna inte får
en biroll gör vi vet. Vi vill lyfta fram kvinnor och HBTQ, det är inte alla som vågar göra det. Publiken ska
bli roade och berörda, det är vårt första mål. Kan vi få någon att tänka lite extra genom underhållning så
är det bra, säger Magnus Carlsson.
Utöver olika musikaliska föreställningar så kommer Act & Art att erbjuda olika middagsshower för både
företag och privatpersoner.
- Vi kommer dit där festen är, och sjunger och dansar till bland annat Svenska popklassiker eller någon
annan musik, säger han.
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