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Instruktørens scenografi-model til revyen 2014

Topmøde: Instruktør og Præsident

“Livet  er en illusion”



Nyt fra Præsidiet

Til dette års revy er der gjort forskellige tiltag, i tråd med at vi 
ønsker og håber at revyen over de kommende år, vil nå ud til et 
bredere publikum. 
Folketeatrets lillescene er blevet skiftet ud med Huset KBH, før 
kaldet Huset i Magstræde. Dette for at gøre os mere tilgængelige for 
publikummer der ikke umiddelbart har nogen tilknytning til 
Studenterrevyen.  Med dette sceneskift har vi også sagt farvel til 
forskellige goder bl.a. i form af nem tilgang til lokaler til afholdelse 
af arrangementer og store lokaler back-stage. Dette er en pris, vi 
mener er værd at betale i arbejdet for at ændre revyens fremtid. 
Endvidere er billetpriserne blevet sat ned. Dette for at gøre revyen 
mere tilgængelig for et yngre publikum. 
Årets instruktør, Thomas Vilhelm Larsen, lægger rigtig mange 
kræfter i årets revy. Han sprudler med ideer og tiltag, så man skulle 
tro han var tre mennesker i en. Han har omkring sig fået samlet et 
skuespiller – hold med en stærk sammenholdsfølelse.  Desuden har 
Thomas fået en masse spændende mennesker fra sit netværk med 

ind i revy-produktionen. Hvad det hele munder ud i, glæder vi os vildt til at se. 
Vi håber i Præsidiet, at der er folk fra dette års produktion, eller andre i foreningen, der vil 
være med til at arbejde imod drømmen om at få revyen spredt ud til et bredere publikum. 
Med ønsket om at du kære publikum vil nyde forestillingen i marts/april, vil vi slutte ordene 
her fra Præsidiet.

                                            Deres Præsident Janni Nielsen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revyholdet 2014 er i fuld gang

2

Benjamin - Julie - Thomas Bo - Mette - Markus - Sidsel - Esben

www.liveterenillusion.dk

http://www.liveterenillusion.dk
http://www.liveterenillusion.dk
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Livet er en illusion

Prøver er hårdt 
arbejde!

Her glimt fra første 
prøveuge i AFUK

Foto: 
Povl Dons 
Christensen 
og 
RedActeuren



Julearrangement onsdag 29. november 2013
”livet er en illusion” bliver titlen på den 
kommende studenterrevy, og i den ånd 
havde instruktør Thomas Vilhelm Larsen 
inviteret indenfor i sine øvelokaler i 
Bolsjefabrikken på Østerbro i anledning 
af årets julearrangement. 
Acteurs – nye som gamle, unge som ældre 
– var mødt op til et par hyggelige timers 
samvær med glögg,  æbleskiver og 
vignetmusik fra Kims musikalske hænder. 
Thomas fortalte levende og engageret om 
sine planer for den kommende revy, og 
hans efterhånden meget berømte LEGO-
kasse kom frem, og en plan for 
scenografien blev opbygget og 
interesseret nærstuderet af de 
fremmødte.
Et rebelsk forsøg på at få Præsi-
denten til at give et nummer blev 
slået kontant ned, hvilket Kim dog 
heldigvis rådede bod på ved at give 
en flot solooptræden til stor jubel. 
Af morgendagens stjerner var tre af 
de nye skuespillere mødt op, og de efterlod et positivt indtryk hos alle. 
Alt i alt var der rigtig god stemning på Bolsjefabrikken, og alle ser frem til arbejdet med den 
kommende revy.

Andreas Theil, præsidiemedlem

Opstartfest 9. februar 2014 i “Klubben”
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Scenografien set fra damesiden

Revyens bagland, de syv skuespillere, instruktør,  kapelmester, præsident m.fl. var mødt op denne 
søndag eftermiddag. Alle 23 præsenterede sig for hinanden og hyggede sig bravt. Vi blev beløn-
net med første genstand fra Præsidiet og den anden fra instruktøren,  der havde 30 års fødselsdag 
på dagen og som blev hyldet med fødselsdagssang. Endnu engang TIL LYKKE Thomas!
Så var der fællesspisning for egen regning. Se flere billeder fra det hyggelige arrangement side 8.



Mindeord
Acteur, ex-præsident, revyforfatter, journalist, fhv. programchef i DR 
Peer Møller er død 4. november 2013, 89 år

Peer havde sin debut i Studenterforenings Nytårskomedie 1952 
“Festivalhal” - eller “Godt ord igen”, hvor han som skuespiller 
fik disse ord med på vejen af Berlingske Tidende: “(han) 
imponerede især ved sin alsidighed og naturlige optræden”.

Men det var som tekstforfatter han senere skulle vise endnu 
større evner for revy og satire.  

1956 skrev han et par markante viser “Fløjtetønden Viktoria” 
og “Bar´  det var mig” til Bodil Udsen (acteur i 1950) 
henholdsvis Preben Uglebjerg. Sange som blev “landeplager” 
og som de hver for sig havde stor succes med.

Til Studenterrevyen 1959 skrev han bl.a. “Ud i Rungsted sidder Karen Blixen”, som blev 
sunget til stor succes af Jytte Abildstrøm (acteur i 1953) og visen “Der er et land”,  fremført i 
skikkelse af Frederik VII - sunget af Robert Ellebæk. En vise Peer selv sang ved flere 
lejligheder, bl.a. ved 35 års Studenterrevyrevykavalkade i Aalborghallen 1973 og senest - 
still going strong - til Gallafesten i Klærkesalen ved vores 80 års foreningsjubilæum 2009.
Også ved Studenterrevyen 1960 (“Blaatand melder storm”) var han at finde blandt tekst- 
forfatterne, hvorefter han rejste til Grønland som chef for Grønlands Radio i Nuuk.
På baggrund af sin journalistuddannelse var han allerede - efter arbejde på en række aviser i 
provinsen - i 1949 blevet ansat i Danmarks Radio.  Først som programsekretær i kortbølge-
afdelingen og derpå i Aksel Dahlerups reportageafdeling. 

I Grønland mødte han sin Vibeke, der senere også blev acteur. De blev gift i Grønland, hvor 
de fik Nicoline Siff Møller, som medvirkede i Juniorrevyen 1982 (se Acteuren August 2012) 
og som nu er en kendt musicalskuespiller.
1969 var han igen tilbage i Danmarks Radio, hvor han først 
arbejdede i underholdningsafdelingen og senere i P3's Weekend-
redaktion. Han lancerede populære udsendelser og serier som 
"Grimassen", "Søndagsjournalen" (med Bent Schærf, Leif 
Panduro og Lotte Tarp), "Hotel Evergreen", "Karlsens kvarter", 
"Spørg bare",  “For Visevenner” og i tiden op mod jul var han en af 
de populære morgennisser i "Morgennisserne". 

Peers behagelige stemme - med fynsk undertone og lune - gjorde 
ham kendt og elsket af lytterne og han var ustyrlig vittig og 
beåndet, når han underholdt med sine (ofte lange!) improviserede 
taler når det bød sig ved festlige lejligheder. Det være sig privat 
eller - ikke mindst - ved acteur-festerne.
I Studenterrevyen 1974 var Peer igen på scenen i operaparodien 
“Vandmøllen i Apenninerne” som gemsejægeren Lorenz Kräuter, 
og han var medforfatter til efterfølgende “Magrethes Puslespil”, 
som udgjorde 2. akt. det år.                             ->
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Peer juli 2013

Lorenz Kräuter 1974



Han skrev noveller, digte, hørespil, viser (bl.a til Merc-Revyerne og en række af landets 
sommerrevyer) og oversatte teaterstykker. Leverede fortsat tekster til Studenterrevyerne 
1975, 77, 79 samt 81 og var Præsident for Kgl. Mayestaits Acteurs 1976-79. Han lavede 
også en radioudsendelse med uddrag af revyen 1979 “Humør for flaget”. 

Ved “Genboerne”s 150 års jubilæum i 1994 stod han for en genopførelse i uddrag på 
Hofteatret. Han selv naturligvis som Løjtnant von Buddinge.
Peer Møller var en rigtig acteur, som vil blive dybt savnet - men mindet med glæde og smil. 
TAK Peer!       

RedActeuren 

PS: Acteurs var talrigt tilstede ved bisættelsen, hvor Kvæstor stod fanevagt på værdig vis.

Acteur, studentersanger m.m. Henning Rydahl Jørgensen er død 
4. oktober 2013, 79 år
Nytårskomedien i vores 50 års foreningsjubilæumsår 1979 hed 
“Humør for flaget”, hvor Henning havde sin debut. Han var i 
programmet opført som “Kongelig gæsteskuespiller” og 
optrådte som Christian IV i første akts finale “Elverhøj” - et ca 
15 minutters langt musikalsk nummer skrevet af spex-
eksperten Mogens Balslev. Så der skulle synges! På alle 
mulige (og umulige!) melodier og i ditto stilarter. Og det 
kunne studentersangeren Henning naturligvis. Han - og vi 
andre - havde det forrygende under Ole Walboms barske, men 
kærlige og kyndige instruktion.
Der har i mange sammenhænge gennem årene været tradition 
for samarbejde - og sammenfald - mellem Studentersangerne 
og Studenterrevyen. Henning var hele livet rigtig glad for både 
at være både acteur og studentersanger og sad i mange år i 
Studentersangforeningens Repræsentantskab.
Henning døde i oktober efter længere tids helbredsmæssige udfordringer; men, som hans 
datter Annette udtrykker det til Acteuren: “.....med stor klarhed og afklarethed og en 
fantastisk livsglæde”.
Det er sådan vi vil huske ham.             RedActeuren
__________________________________________________________________________

90 års navnejubilæum
I år er det 90 år siden Hans Majestæt Kong Christian X gav os den sjældne titel Kgl. 
Mayestaits Acteurs. Det skete ved Nachspielet efter sidste forestilling 14.  januar 1924. 
Efter sigende: “En sjælden aften med en sjælden stemning og hvor Kongen var med - ikke 
så sjældent!” Kongen havde siden han i 1889 blev (Danmarks første kongelige) student, haft 
sin jævnlige gang i Studenterforeningen. Som prins, kronprins og konge så han 
Studenterrevy.
Foreningen Kgl. Mayestaits Acteurs blev som bekendt først dannet i 1929; men det er en 
anden historie.                   RedActeuren
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Vi mødes til Studenterrevyen 2014
“LIVET ER EN ILLUSION ” 

 Planeten i HUSET-KBH, Rådhusstræde 13, 4.sal, 1466 Kbh. K 
MEDLEMMER af Kgl. Mayestaits Acteurs kan tilmelde sig hos: 
Billetchef Susanne Krukov, helst på E-mail: billetsalg@studenterrevyen.dk
- eller tlf: 20 67 54 80 bedst mellem 17-19 evt. telefonsvarer 

Generalprøve med Nachspiel i Planetens foyer
Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00 
Forestilling  kr. 70,- pr. stk.  
Nachspiel  kr. 75,- pr. stk.
Tilmelding senest torsdag d. 20. marts 2014

Medvirkende tilmelder sig Generalprøve-Nachspiel 
hos Susanne Krukov - senest 20. marts 2014
Pris kr. 75,- pr. stk.

Premiere fredag den 28. marts 2014 kl. 19.00       Billetpris  kr. 95,- pr. stk. 
Inviterede har frist til 16. marts – hvorefter overskydende billetter sælges. 
Bestillinger godkendes først efter 16. marts

Betaling:    Beløb indsættes på bankkonto reg. nr. 4250 konto nr. 4250893817

Billetpriser i øvrigt:              
Almindelig pris:               kr. 95,- pr. stk.
Børn, unge og studerende under 25 år:    kr. 70,- pr. stk. (studiekort eller ID skal vises)
                
Spilledage
 Torsdag 27. marts kl. 19.00  Generalprøve
Fredag 28. marts kl. 19.00  Premiere
Lørdag 29. marts kl. 19.00

Søndag og mandag ingen forestilling

Tirsdag    1. april   kl. 19.00
Onsdag    2. april   kl. 19.00
Torsdag   3. april   kl. 19.00
Fredag     4. april   kl. 19.00 
    Reserveret SDØ
Lørdag     5. april  kl. 19.00
    Reserveret CGKH

Søndag og mandag ingen forestilling

Tirsdag   8. april  kl. 19.00
Onsdag   9. april  kl. 19.00
                 Reserveret Danbolig
Torsdag 10. april  kl. 19.00
Fredag 11. april  kl. 19.00
Lørdag 12. april  kl. 19.00  Sidste aften
Forestillingen varer 2 timer inkl. pause
Revycafeen åbner 45 min før forestillingen
zz
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Præsidium 2013/2014:
Præsident:     Janni Nielsen  30 95 02 97         janni_nielsen@hotmail.com
Kvæstor:     Hans Andersen  29 66 24 01    hans@andersen.tdcadsl.dk
    Øvrige præsidiemedlemmer:
      Ditte Bille  23 83 49 15              ditte_bille@hotmail.com
      Andreas Theil  23 84 47 90  presse@studenterrevyen.dk
      Martin Ahlehuus 26 84 06 59              tin@ofir.dk
    
Zouaveoberst:     Kirsten Kongslev 21 60 89 80         kirstenkongslev@gmail.com
  KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´   hjemmeside:             www.studenterrevyen.dk
Webmaster     Susanne Krukov           webmaster@studenterrevyen.dk
_________________________________________________________________________________

Acteuren udgives af  KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium
Ansvarshavende RedActeur:  Gorm Dannisboe Iversen 
tlf.: 39 69 45 01 - mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk

Tryk: Faxe Bogtryk  -  Oplag ca. 300

         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 
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Kontingentåret går fra 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 tilmeld dig PBS!  Navn: Kongelig Mayestaits Acteurs

! ! ! ! !! ! !  PBS-nr.: !                  05983126! ! !  !! !  !  Debitorgruppe:         00001
! ! !  FI-kreditornummer:  87154327

Check evt. din kontingentstatus hos Kvæstor Hans på mail

Lutter glade ansigter 
ved opstartfesten
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