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Bög in Box – en berusande humorföreställning
Hur många bögtyper finns det? Avskyr alla bögar och flator varandra?
Vilken roll har faghagen i bögens tillvaro? Hur hittar du den stora
kärleken i ett ytligt cyberspace. Måste det vara en politisk handling att
hålla sin älskade i handen? Och vad vore gayvärlden utan dess
fjäderboor, galor och ikoner?
Med hjälp av musik, imitationer och komik försöker Magnus Carlsson få svar på
dessa frågor när han skärskådar homonormen på ett nytt och uppfriskande sätt.
Dessutom får publiken träffa en del karismatiska ikoner som gayvärlden älskar och
hatar. ”Bög In Box” är helt enkelt en berusande humorföreställning i
regnbågsförpackning.
”Bög In Box” spelas på Stadsbiblioteket under Gävle Pride. Den har tidigare spelats
under scenkonstfestivalen PRIDE@Boulevard på Boulevardteatern i Stockholm men
nu är det Gävlebornas tur. Skådespelaren, artisten och komikern Magnus Carlsson
uttrycker sig så här:

”Ett drömprojekt som går i uppfyllelse som varvar sång, komik, skådespeleri,
imitationer och en hel del improvisation. Publiken kommer inte gå säker och det är
också det som gör föreställningen levande. Den ska vara en betraktelse av den
gayvärld som jag och många andra lever i. Förhoppningsvis går man hem efter
föreställningen med kramp i magmusklerna men även med nya tankar och
funderingar.”
Magnus är en av grundarna av Act & Art, Gävles nya produktionsbolag inom
underhållning, men har under åren även medverkat i en rad musikaler, shower och
komedier runt om i landet. På senare år har han varit konferencier och
allsångsledare på Pridefestivaler i bland annat Malmö och Köpenhamn och där
varvat sång, komik och inte minst imitationer av kända svenska kvinnor.
”Bög In Box” produceras av Act & Art och arrangeras av Medborgarskolan och Gävle
Stadsbibliotek under Gävle Pride.

Act & Art är ett modernt och kvalitativt bolag inom upplevelseindustrin. Vi är
specialiserade på sprakande Eventshower och glädjefyllda Workshops. Vi
producerar överraskande nöjesföreställningar direkt från metropolerna i väst med
teman som HBTQ och genus.

Speldatum: 18 augusti kl. 17.00
Spelplats: Stadsbiblioteket, Slottstorget 1, GÄVLE
Föreställningslängd: 50 minuter
Biljetter: Fri entré
Läs mer: www.act-art.se/forestallningar/
Pressbilder: www.act-art.se/press.html
För mer information, vänligen kontakta Magnus Carlsson
på tfn 073-330 59 39, magnus.carlsson@act-art.se

