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Studenterrevy-datoer 2022 - Teater Play 
Bemærk: Ændrede datoer og klokkeslæt ift tidligere annonceret  

Mandag 14. februar kl. 19.30 Generalprøve og Nachspiel for  
   Acteurs  (se nedenfor) 
Tirsdag 15. februar kl. 19.30 Premiere 
Onsdag 16. februar kl. 19.30 Forestilling 
Torsdag 17. februar kl. 19.30 Forestilling 
Fredag 18. februar kl. 19.30 Forestilling 
Lørdag 19. februar kl. 15.00 Gallamatiné 
   med Gallafest kl. 18.00 i   
  Døveforeningens Festsal  (se nedenfor) 
Tirsdag 22. februar kl. 19.30 Forestilling 
Onsdag 23. februar kl. 19.30 Forestilling 
Torsdag 24. februar kl. 19.30 Forestilling 
Fredag 25. februar kl. 19.30 Forestilling 
Lørdag 26. februar kl. 15.00 Matiné og Hulke-af-fest 

Spillested 
Teater Play, Strandlodsvej 7, 2300 København S  
Scene 2, indgang om hjørnet ad Lindgreens Allé 

      Billetpriser almindelige forestillinger 
                  Voksen kr. 150,- på 

             studenterrevyen.billetexpressen.dk 

Studerende og Grupper minimum 10 personer til samme forestilling:  
kr. 125,- pr. person på studenterrevyen.billetexpressen.dk 

- hvor man også kan købe Revy & menu-billet: Samlet pakke med 
spisning inden forestillingen og revy koster kr. 350,- pr. person. 

  Menuen indtages på Sant Spiseri, Strandlodsvej 63 B, 2300 S,  
kun 450 m fra Teater Play  

Generalprøve og Nachspiel for acteurs 
Mandag d. 14. februar 2022, kl. 19.30 

Revybillet 100,- kr. - Spisning Nachspiel 150,- kr. 
Tilmelding og køb af billet og/eller Nachspiel på 

 kma.nemtilmeld.dk    senest 7. februar 2022 
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http://kma.nemtilmeld.dk


Gallaforestilling og Gallafest  
lørdag d. 19. februar 2022 

Gallaforestilling: kl. 15.00, Teater Play, pris kr. 150,- på 

studenterrevyen.billetexpressen.dk 

Gallafest: kl. 18.00 i Døveforeningens Festsal,  
Brohusgade 17, 2200 København N 

Pris kr. 450,- pr. person 
inkl. velkomstdrink, 3-retters menu og 1/2 fl. vin eller to øl. 

Her skal vi ha´ Gallafest 

Tilmelding og betaling for Gallafest foretages på 
kma.nemtilmeld.dk   

senest fredag d. 11. februar 2022 

Angiv navn - også på evt. ledsager af hensyn til bordplanen.  
Angiv også evt. fødevareallergier. 

Ved festen kan kun bruges kontanter eller MobilePay, IKKE betalingskort. 
Husk Acteur-bånd og -ånd! 
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Præsidentens ord 
     VELKOMMEN TIL STUDENTERREVY 2022     
Sjældent har SÅ mange krydset SÅ meget SÅ længe med 
tilbageholdt åndedræt i håb om at få  lov til at spille revy igen! 
Coronaen har unægtelig givet en del bump på vejen. 
Men alle er i skrivende stund helt oppe i gear, humøret er i top og 
de kunstneriske talenter bliver dygtigt udfordret. Denne uges JA til 
genåbning gjorde alle i produktionen og præsidiet meget glade! 
Revyen spiller 14. – 26. februar ! Kom alle sammen ! 
Nye sæder, nye skikke :  
Sæder er på Teater Play, skikke har vi ikke lavet om på (endnu), 
men:  
Revy billetter – vil være via  billetbureau og til forenings- 
arrangementer i.f.m. revyen har vi oprettet en side hos 

NemTilmeld, hvor I kan finde, tilmelde og betale for alt eet sted. 
Vi får overblik over alle tilmeldte, kan kontakte vedr. evt. ønsker/ præciseringer/ ændringer. 

Kære Acteurs, I har alle gennem årene bidraget med jeres indsats til både gavn og glæde, 
mange gør det stadig til stor fornøjelse for os alle. Tak! 
MEN jeg er sikker på vi kan mobilisere mange  af jer til at formidle STUDENTERREVYEN 
’22  
VI SKAL SÆLGE BILLETTER - MANGE BILLETTER – HELST ALLE  - KOM FRISK  

Alle i produktionen gør naturligvis alt hvad vi kan, men I må gerne hjælpe i jeres netværk, 
familie, venner, naboer, foreninger, arbejdspladser, fitnessklubber – al indsats er godt.  
Vil så gerne være med til at bevare foreningen og dermed revyen.  
HUSK  100-års JUBILÆUM 2029 – om et øjeblik! 
Se præcis info vedr.  revyen ovenfor her i Acteuren – og på hjemmesiden studenterrevyen.dk 

      Kirsten Iversen 

Instruktørens ord 
Tænk, at man kan glæde sig i 2 år til at lave årets revy!  
Heldigvis er ventetiden ovre, og jeg nyder at arbejde med det 
dejlige revyhold. 

Vi er selvfølgelig i fuld gang med at samle trådene og vi får 
strikket en skarp, musisk og flot revy sammen. 
Skuespillerne glæder sig til at udfolde sig, og de mange gode 
numre er en skøn blanding af spas, poesi og musik. 

I kan godt glæde jer til at klappe af dem – for det ved jeg,  
I kommer til. 

 Maria  Garde 

Venligst bemærk: Mulighederne for gennemførelsen af alle  
arrangementer, fester og forestillinger m.v. sker med forbehold for  

myndighedernes til enhver tid gældende corona-restriktioner.  
Hold øje med vores FaceBook-side og vores Hjemmeside. 
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Siden sidst 
Tirsdag 7.december sad 29 jule-Acteurs på Juleflæsket ad libitum i Hansens 
Gamle Familiehave, hvor Maria også introducerede revyholdet 2022. Det tegner godt! 

Præsidenten havde traditionen tro skrevet en lille Julefællessang på “Juletræet med sin pynt” 
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1. 
Varmt velkommen hver Acteur 
her bag Hansens Havedør! 
Efter Mettes mink er brændt 
er vi blevet no’ed så tændt: 
Nu skal KMA’s revy 
end’lig sættes op – på ny! 

2. 
Tænk blot på de mange ting 
der er hændt os rundt omkring: 
Metoo, Covid, BBB …!!! 
ALT er sket - og ALT kan ske 
på Teater Play når I 
tolker tekst i vor’s regi 

3. 
Det kan faktisk KUN gå godt 
Vor’s revyhold er så flot. 
UDEN vores produktion 
blev der ing’n akklamation! 
Tak Acteurs, som bar og bær’ 
alt med lyst og til enhver. 

4. 
Kgl. Mayestaits Acteurs 
Vi vil følge jer til dørs. 
Glæder os til næste år 
Tak for ALT vi fik …og får: 
Bånd i farven rød og gul 
Ønsker jer en GLÆD’LIG  JUL  

Præsidenten

Gamle 
venskaber 
mødtes og 
nye skabtes



Hvad er det, der 
gør 
Studenterrevyen 
til noget ganske 
særligt? 
Sådan lød opfordringen fra 
præsidiemedlem Carsten 
Scheuer, da han under årets 
Juleflæsk delte små sedler 
rundt på bordene, og bad hver 
deltager om at skrive kort, 
hvorfor de synes, vores revy er 
så enestående. Og de små 
sedler blev hurtigt udfyldt og 
indsamlet.  

Her diverterer Carsten med nogle af de mange bud: 
Sammenhold. Fællesskab. Skaberglæde. Tradition og fornyelse. Talentudvikling. Højt humør. 
En af deltagerne havde skrevet Lønnen. Og det er ganske rigtigt ret særegent, at vi kan stable 
en så professionel revy på benene på ganske få måneder - uden at aflønne een eneste af de 
mange medvirkende på og bag scenen. 

En anden havde noteret: “Det gode ved Studenterrevy er, at der ingen studenter er”. 
Og den sidste af de mange sedler, der kommer med i denne lille notits: “Hvis man   
er indstillet på det, kan man få en familie nummer 2 i lutter gode bekendtskaber i   
Studenterrevyen.” 
 Tag den!                         Carsten Scheuer 

Titte til hinanden           - en cabaret-anmeldelse 

Kai Normann Andersen blev hyldet med manér! 
Det er altid med store forventninger, man går til forestilling med Gentofte Cabaret 
Gruppe, som gennem de senere år 
har opsat og gennemført en række 
små perler af forestillinger for et 
trofast publikum. At 80% af kom-
pagniet så er velkendte acteurs, gør 
bestemt ikke oplevelsen ringere.  
Og i år var det en spændende 
hyldest til komponisten Kai 
Normann Andersen med hans 
meget kendte og mindre kendte 
sange. 
Vi ser i flere revy-sammenhænge 
Kim Preuthun som syngende 
pianist, og det er en god kombination for Kim. Han har en god stemme, en god 
fortællende dynamik og selvom Kim er en fremragende pianist, der følger og understøtter 
solisten, hænger det endnu bedre sammen, når han akkompagnerer sig selv. Kim sang 
bl.a. den forholdsvis ukendte ”Det skal altid være mig, der hænger på ´n.” rigtigt godt. 
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Gentofte CabaretGruppe på Vangede 
Bibliotek  November 2021



Præsidenten, eneste høne i kurven, indledte forestillingen med en ny, selvskrevet, corona-
aktuel tekst til den kendte ”Titte til hinanden”. Kirstens format og følsomhed kom bl.a til 
udtryk i hendes fremførelse af nogle af de helt store af komponistens sange, ”Pige træd 
varsomt”, ”I dit korte liv” og ”Man binder os på mund og hånd” – både med den kendte 
og den bortcensurerede tekst.  
Det var spændende at se Flemming Makalhof folde sig ud i bl.a.  ”Den gamle 
Skærslippers forårssang” og ”Så sødt som i gamle dage”. Som eneste ikke-acteur var han 
med sin lune udstråling og professionalisme med til at give publikum en helt særlig 
oplevelse.  
Carsten Scheuer var med sit smittende humør og hjemmeskrevne tilføjelser til teksterne 
med til at løfte både ”Jeg elsker en kvinde, der er gift” og ”Skal man så være høflig”. 
Også til ensemblenumrene og til forestillingens helhed, bidrog Carsten på allersmukkeste 
vis med lune og mimik.   
Vi, der har hørt Gorm fremføre viser gennem årtier, fik også denne aften lagt nye 
dimensioner til vores oplevelser med ham. Ikke mindst i ”Lille du” så vi Gorms kærlige, 
underspillede inderlighed folde sig ud i fuld bredde. Det var også Gorm, der præsente- 
rede programmet med biografiske og anekdotiske kommentarer til sangene.  
To steder i programmet var der indlagt fællessange, som aktiverede publikum og 
etablerede endnu mere interaktion mellem scene og sal.  
Gentofte Cabaret Gruppe donerer indtægterne ved forestillingerne til Danske 
Hospitalsklovne https://danskehospitalsklovne.dk. Vi ses til næste år. 

    Søren Thorborg, Ex-præsident 

Endnu et klip fra den gamle forhandlingsprotokol for  
Kgl. Mayestaits Acteurs  
(det første noterede i protokollen - gengivet med på den tid gældende stavemåde) 

Den 20. Feb. 1933 havde Dynastiet “BOB” i Studenterforeningens Clublokaler indkaldt til den aarlige 
Generalforsamling, der strax af det samlede Præsidium erklæredes for lovligt varslet. 
 Præsidenten Kaptajn Schmidt oplæste uden Protest Dagsordenen, der lød omtrent som følger:  
  1. Valg af Dirigent 
  2. Aarsberetning 
  3. Valg af Præsidium 
  4. Eventuelt 
 Til Dirigent valgtes enstonigt Kaptajn Westermann, der strax gav Ordet til Præsidenten, som 
derefter afgav Beretning om det store og fortjenstfulde Arbejde Præsidiet havde udført i det forløbne aar. 
 Der blev klappet en hel del og man gik derefter over til Valg af Præsidium. 
Det gamle Præsidium foreslog sig selv eller et nyt med Mogens Dam som Præsident i Forbindelse med 
Torben Meyer, Eigil Jensen  og Ejler Jørgensen. Torben Meyer nedlagde strax sit Mandat. Eigil Jensens 
Mandat blev ikke nedlagt, da han ikke var til Stede. 
Krølle foreslog Mogens Dam i Spidsen for Poul Sørensen, Knud Sørensen og Ejler Jørgensen.          -> 
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 Der opstod nu en Diskuteren frem og tilbage med Graad og Gnidsel, himmelhøj Jubel og Helvedes 
Larm. En fed Tobaksrøg blandede sig i Diskussionen som et Gasangreb de forsk. Modstandere imellem. Da 
taagen lettede og Solen skød frem, rejste Mogens sig, skød stolen tilbage og med Haanden på Maven og 
Lokken i Panden skuede han, sit store Forbillede lig, ud over Slagmarken hvor nu en svag Krudtrøg 
(vistnok Cecil) bølgede mellem Glasbeholderne. 
 Da sprang endnu en Bombe, som den nykaarne Præsident baade personligt og pludseligt kastede 
til  Expræsidenten Kaptajn Schmidt. Denne greb den som en Mand, vaklede i 2 Sekunder og var i tvivl med 
sig selv hvorvidt han skulle kyle den tilbage igen eller putte den i Lommen. 
 Kaptajn Otto Bob Schmidt blev enstemmigt valgt til Æresmedlem og takkede bedrøvet for Æren. 
 Det nye Præsidium kom derefter til at bestaa af Mogens Dam, Præsident - Eigil Jensen 
Vicepræsident med C (det høje) - Knud Sørensen Kasserer - Poul Sørensen uden Portefeuille - Ejler 
Jørgensen som Sekretær. 
 Efter Mødet acteurmæssig Samspisning og Drikkelage. 
   Mødet hævet. 
   
        (Mogens Dam) 

Vores første præsident, Kaptajn Otto “Bob” Schmidt (1929-33), -> 
blev således også det første Æresmedlem i Kgl. Mayestaits Acteurs 
historie.         RedActeuren 




 

     Præsident: Kirsten Iversen                53 80 65 01       
kirive@hotmail.com 
Kvæstor: Lise Berrig                20 65 57 24                 regnskab@studenterrevyen.dk 
Øvrige præsidiemedlemmer: 
                 Pernille Kehler Brandstrup   29 93 89 16                         kma.pernille@gmail.com 
  Rasmus Rask Walther           27 57 59 47              rasmus@rask-walther.eu  
  Carsten Scheuer                20 40 99 33                      carsten@scheuer.dk 
  Gustav Jakobsen                   26 13 28 13               fe12gusjak@gmail.com 
Zouaveoberst: Kirsten Kongslev                21 60 89 80                    kirstenkongslev@gmail.com 
      
KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:                        www.studenterrevyen.dk 
Webmaster: Susanne Krukov                    20 67 54 80               webmaster@studenterrevyen.dk              

Acteuren udgives af  KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium 
Ansvarshavende RedActeur:  Gorm Dannisboe Iversen  

mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk
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         KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS 
 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Præsident Janni Nielsen 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Kvæstor 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Afsender 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 
 

  Studenterrevyen.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENTER 
REVYEN 
 

    HUSK KONTINGENT 
Kontingentåret går fra 1. maj til 30. april det følgende år og er på kun kr. 200,- pr. person pr. år. 

Indbetales til Danske Bank Reg. nr. 4280 konto nr. 4280 505 633  
- eller på MobilePay 81161 

Husk tydelig angivelse af navn ved betaling 

Du kan også tilmelde dig Betalingsservice - detaljer fås hos Kvæstor Lise Berrig, 
 der også kan oplyse om kontingentsstatus - på mail: regnskab@studenterrevyen.dk

Præsidium 2021/2022
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