
VARDAGSGLITTER - Show med hushållsnära känslor med Bröderna
Brothers

Bröderna Alf, Ralf, Rolf, kusin Douglas
och morbror Glenn lämnar gillestugan
för en helkväll på teatern. Julen lyser
med sin
frånvaro, desto mer närvarande är
vardagen 
som bröderna försöker sätta guldkant på. 
En cykeltur blir ett minimusikal, ett
pizzeria-besök blir rockoperan Tony och
verkligheten 
blir en dikt som blir en saga som blir en
ballett 
i alltför tajta trikåer. Låtar varvas med
snack. Show är bara förnamnet.
Det blir drum-clinic med Alf, Ralf håller i
trygg-hetsövningar och Rolf reder en sås,
kusin Douglas testar ett riff och morbror
Glenn får feeling. Vardagsakrobaterna
Alfonzo, Ralfonzo och Rolfonzo gör
dessutom det farligaste som gjorts på en
teaterscen någonsin typ.

Bröderna Brothers är
göteborgsgruppen som funnits i tjugo
år. I våras släppte de 
dvdn Live in Majorna. De slog igenom med 
låtar som Torsten är bäng och Kärlek i
rymden. Sedan dess har de tillhört den
absoluta toppen någonstans.

Bröderna Brothers är : Robert W Ljung
(Alf), Per Umaerus (Ralf), Sverker
Stenbäcken (Rolf), 
Stefan Sandberg (kusin Douglas) och
Michael Krönlein (morbror Glenn).

Gästspel  20, 21, 22, 26/12 Stora
Scenen
Endast fyra showkvällar - boka nu!
Speltid ca 1 tim 30 min med paus

Spelplan                         Biljetter

Kolla in recensioner, historik och smygtitta 
på bröderna på www.broderna-
brothers.com

Bröderna Brothers-recensioner:

”Jag vet få andra som så glasklart och
bitvis genialiskt förmår göra en
föreställning i 
alldeles egen stil, där musikaliteten är
minst 
lika högklassig och för den delen
underfundig som komiken” 
(4 getingar) GT Lasse Råde 18/12 2003.

” Bröderna Brothers är ett självklart val.” 
(4 fyrar) GP Daniel Claeson 19/12 2003.

”Ett gäng fullkomligt genommusikaliska 
skojare som har full koll på både sina 
karaktärer, texter och framförallt sin
musik.” 
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(4 fyrar) GP Daniel Claeson 22 december
2004

”Jo, det är underfundigt. Det är
underhållande. Det är banne mig, bitvis
genialt.” 
(4 getingar) GT Kai Martin 21 december
2004. 

” Med sin hitkavalkad Live in Majorna
bjuder Bröderna Brothers på det bästa i
showväg 
som går att få i Sverige just nu… 
Det är helt enkelt sensationellt bra… 
Har man inte roligt i det här sällskapet 
har man aldrig roligt.” 
Expressen/GT (5 getingar) 2005.

” Bröderna Brothers rör sig obehindrat 
mellan popmusik, soul och småjazzig
country… Texterna är träffsäkra… Går inte
att beskrivas, måste upplevas. Sjukt
roligt.” 
Göteborgs-Posten (4 fyrar) 2005.

"Hasse å Tage nickar förnöjt, 
Robban Broberg spyr av avundsjuka..." 
Göteborgs-Posten (4 fyrar) 10 april 2006.


