Motion – Revy-SM tävlande
Härmed vill jag Christer Wigström, från Trosarevyn & webbansvarig för LIS/Revy-SM.se lägga in en
motion angående hur man kan förbättra tävlingen inför de kommande åren.
Själva inskickningsförfarandet fortsätter som tidigare år över Internet och en jury bestående av revygrupper
fortsätter att bedöma nummer och plocka ut totalt 8-10 nummer ur varje kategori. Dessa nummer kommer
att hamna i en semifinal. Inga nummer går direkt till final!
När själva Svensk Revyfestival SM äger rum. Så har man på onsdagen Deltävling 1 vilket består av Lokalt
nummer, Dans, Monolog. Här får revydeltagarna chansen att se ALLA de 8 eller 10 bidrag i resp. kategori.
Under tiden får varje förening skriva ner ett X på de fem-sju nummer som man vill gå till finalen på lördag.
Samtidigt sitter en utomstående jury bestående av inbjudna representanter från värdstaden (ex journalister,
lärare, pensionärer ex. det ska vara en spridd åldersblandning från 18->) som också får lägga sina röster.
Senare på onsdagskvällen presenteras vinnarna i deltävling 1.
På torsdagen gör man om samma procedur som under onsdagen. Fast denna gång är det 8-10 bidrag i sketch
och lika många i sång som tävlar. Samma röstningsprocedur igen. På kvällen meddelas vinnarna.
Under fredagen visas föreställningen upp för allmänheten, som tidigare år och även här har en del av
allmänheten rätt att rösta, givetvis en blandad ålder för att få en bra spridning. Det kan också locka den
yngre publiken kanske? Dessa röster räknas sedan ihop med rösterna från lördagens finalföreställning där
man gör som tidigare år, låter en förbestämd jury välja ut vinnarna.
Detta medför att fler revyer får visa upp sina nummer, alla som kommer med i uttagningen har chans att få
visa upp sig två gånger och ingen blir direkt kvalificerad till final.
Styrelsens yttrande gällande ändring av tävlingsreglerna i samband med Revy-SM, förslag att alla
uttagna nummer går till semifinal:
I samband med Revy-SM 2013 i Skövde ändrades tävlingsreglerna och semifinaler och direktkvalificerade
till final infördes. Förändringen mottogs positivt av förbundets medlemmar. Denna förändring har inneburit
att fler medlemsrevyer har fått möjligheten att visa upp sig och träffa andra medlemsrevyer i samband med
Revy-SM både 2013 och 2014.
Vid Revy-SM 2015 Kalmar, är sammanlagt 46 nummer uttagna och 36 medlemsrevyer finns på plats för att
tävla, vilket är fler än tidigare år. Revyfestivalen pågår från onsdag till lördag och startar med
semifinalrepetitioner redan tidigt på onsdag morgon. Detta innebär att eventuellt några medlemsrevyer
behöver finnas på plats redan på tisdag kväll.
Motionens förslag innebär att Revyfestivalen behöver förlängas med ytterligare en dag eller två för att hinna
med alla repetitioner och förberedelser och diskussioner har tidigare förts med tävlande revyer om att det är
svårt att avvara ytterligare dagar för detta evenemang. Detta kommer dels att medföra merkostnad för varje
enskild tävlande revy, fler hotellnätter och en större avgift för deltagarpaketet, och dels merkostnad för
arrangörsrevyn.
Styrelsens förslag är att fortsätta med semifinaler och direktkvalificerade till final och utveckla och förbättra
tävlingen för varje år.
Juryförfarandet uppdateras och förbättras kontinuerligt och inför Revy-SM 2015 har förändringar upprättats
och finns att läsa på LIS hemsida.
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

