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Nyt fra Præsidenten
Kære alle medlemmer.
Så er vi kommet godt i gang med studenterrevyens 91. år.
Vi afsluttede det 90. år på Huset i Magstræde, og havde håbet at vi
kunne fortsætte der igen i år. Desværre var det ikke muligt, så vi
blev sat på en stor opgave at skulle finde os et nyt spillested. Efter
lang tids søgen fandt vi frem til årets spillested, som er
Kvarterhuset på Amager.
Vi ser meget frem til at opleve Studenterrevyen i nye spændende
rammer og et spændende samarbejde med dem.
I præsidiet er vi godt i gang med at videreudvikle og nytænke en
masse ting omkring KMA.
Dette vil tage lang tid, men vi håber på jeres tålmodighed,
opbakning og støtte. Ét af tiltagene som vi er blevet rigtig glade for, er den nye hjemmeside.
I kan se den her www.studenterrevyen.dk. Skulle I have nogle kommentarer, gode ideer o.l.
til hjemmesiden, så kontakt os endelig.
Webmaster: Timm Højbjerg Jakobsen / info@eventmanden.dk
Vi har et ønske om at det skal være en forening i vækst, men et træ er intet uden sine rødder.
Så derfor håber vi, at vi fortsat vil kunne favne både nye som gamle medlemmer. Og at jer
gamle medlemmer vil tage godt imod de nye, at I vil komme til vores arrangementer og
fortsat vil deltage i samme omfang og måske endda endnu mere i fremtiden.
Vi går en spændende tid i møde med en masse nye tiltag, som vi håber, I vil støtte op om.
Præsidiemedlemmet Andreas har desværre været nødt til at melde sig ud af præsidiet. Dette
er vi meget kede af. Andreas vil dog stadigvæk stå for Teaterklubben, som allerede nu har
været af sted på adskillige teaterture. Andreas gør et stort stykke arbejde med at skaffe gode
rabatter, og det ville være skønt hvis endnu flere af jer ville have tid og lyst til at deltage.
Vi er som sagt kommet godt i gang med det 91. år.
I oktober blev der afholdt audition, og i december mødte vi for første gang det nye hold til
julearrangementet, som blev afholdt på det nye spillested Kvarterhuset. Her fortalte årets
instruktør Thomas Bo Jørgensen om årets revy “Skyd først - Skyd igen”.
Det lyder allerede nu til at blive et festfyrværkeri af en revy, med et hold spritnye skuespilog danseaspiranter, som er klar til at bevæge sig ud i revyens alt omspændende vidder.
Jeg glæder mig til følge foreningen på sin videre rejse.
Thomas Vilhelm Larsen, Præsident

OBS OBS: Friske hjælpende hænder søges

Revyproduktionen har brug for ekstra hænder og praktisk hjælp til ind- og udryk under forestillingsdagene. Kulisser, rekvisitter og publikums stole, skal køres ind og ud hver aften
under spilledagene. Hvis der er nogle aktive medlemmer som har lyst til at hjælpe med dette
må i meget gerne skrive til Thomas / Præsident på mail: thomas@teater-karavanen.dk.
Inden d. 4 marts 2015.
Thomas Vilhelm
2

Glimt fra de første prøver

Skyd først -

#STRV15

Skyd igen

Foto: Povl Dons Christensen
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Jul i verdensrummet
Det traditionelle julekomsammen i KMA fandt sted lidt senere
på året end sædvanligt (og senere end annonceret i forrige
Acteuren red.), tirsdag d. 16. december i "Verdensrummet", et
lokale i Kvarterhuset i Jemtelandsgade på Amager, stedet hvor
den kommende revy også skal opføres.
Undertegnede stod for indkøbene, og havde sørget for rigelige
mængder af gløgg og æbleskiver, solbærsyltetøj, clementiner,
æbler, konfekt og drikkevarer af forskellig slags.
To dusin acteurer havde fundet tid til at komme, og fordelte sig
om et langt bord med duge i rødt og gult, pyntet med gran og
nisser.

Ole Bjørn causerer

Snakken gik livligt på kryds og tværs, og
årets instruktør Thomas Bo underholdt
med at fortælle om sine intentioner med
revyen, dog uden at løfte sløret for
indholdet. Men han lovede os da en revy
med fest og tempo.
Efter 3 timers hyggeligt samvær skiltes
vi igen med at ønske hinanden en god jul
og et godt nytår. Det sidste ønsker
præsidiet også alle de acteurer, som ikke
kunne deltage.
Ole Bjørn

Thomas Bo fortæller

Opstartsfesten
Efter at have været gæster hos Tove
Ditlevsen i hendes mindehave et par
år i træk var opstartsfesten atter
henlagt til Stafetten på Østerbro
lørdag d. 10. januar 2015.
Stormvarsel kunne ikke holde et par
og tyve acteurer væk, da først duften
af den nykårede nationalret, stegt
flæsk med persillesovs, begyndte at
sprede sig over København.
God stemning og massiv hygge var
kodeordene, da folk først havde sat
sig, og snakken begyndte at gå.

4

Trods den afslappede agenda blev der også tid til at
stikke hovederne sammen områdechefer imellem, og
få aftaler på plads om den forestående revy.
Aftenens højdepunkt var utvivlsomt, da Kims
fødselsdag blev markeret med en sang, hvorved
resten af gæsterne på Stafetten stemte i, og op mod
100 mennesker endte med at sidde og hylde
kapelmesteren.
Fødselsdagsbarnet
med sin Maibritt

Andreas Theil
Foto: RedActeuren

Mindeord
Æresmedlem, acteur, komponist, pianist, tekstforfatter
og forretningsmand Jørgen Storch er død, 94 år
En næstor indenfor dansk revy er død. 10. november 2014 sov
Jørgen Storch stille ind i sit hjem med sin hustru gennem 72 år,
Karla, ved sin side.
Jørgen medvirkede første gang i Studenterrevyen 1964, “De
olympiske Leger eller Come on Marcus”, hvor han var kapelmester. En rolle som han - sammen med komponistrollen skulle bestride gennem mange år med stor succes.
Udover Studenterrevyen kom hans talent både Merc- og
Polytrevyerne samt de professionelle revyer til gode. Han blev
i 1984 udnævnt til Årets Revykomponist - som tak for hans
store indsats for dansk revy gennem mange år. Jørgen blev i
2008 udnævnt til Æresmedlem af Kgl. Mayetaits Acteurs.
Som ung ville Jørgen gerne have studeret musik og spil på
Konservatoriet og aflagde også prøve. Men hans far ville det
anderledes. Familiens vaskeri Bleggården i Lyngby kaldte. Det
vil sige hans far gjorde. Han brød sig nemlig bestemt ikke om
sønnens musikdrømme!
Som 17-årig blev han meldt ud af skolen for at komme hjem og arbejde i vaskeriet.
Da han var 19, var han til 10-øres dans på Bakken, hvor han mødte sin Karla. “De dyreste
10 øre jeg nogensinde har givet ud” sagde Jørgen med et grin ved deres Krondiamantbryllup i 2007.
Som trediegeneration overtog Jørgen sammen med sin kone vaskeriet da han var 26 og der
kun var få ansatte. Da han mange år senere solgte det, var der 300 medarbejdere.
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Jørgen etablerede efter amerikansk mønster en kæde af møntvaskerier og udvidede produktionen på vaskeriet med “stone wash” til behandling af denim. Når Jørgen lidt tidligt forlod
revyfesterne, var det tit med den stående bemærkning: “Jeg skal hjem og sætte i blød!”.
Men Jørgen brugte heldigvis fritiden flittigt til klaverspil, som skulle gøre ham til en af
vores bedste revy- og viseakkompagnatører gennem årtier.
Undertegnede har haft glæden at samarbejde
med Jørgen siden 1965 i en række Studenter-,
Merc- og Polyt-Revyer (her både på scenen og i
hans orkester), en TV-revy samt utallige
visekroer og kabareter i bl.a. Studenterforeningen, Polyteknisk Forening og Lyngbyoptimisterne.
Jørgen stiftede i 1975 kultur- og humørinstitutionen Lyngbyoptimisterne, der gennem
28 år kom til at præge Lyngby´s kulturliv og
hvor mange har optrådt gennem tiderne.
Ikke mindst i en “Cabarevy” i Lyngby Kulturhus
i 2002, hvor vi var 11 acteurs, der opførte en
1971 række numre fra tidernes Studenterrevyer. I alt
2x50 minutters underholdning med Jørgen og
Hedevig Bjerre ved de to flygler på scenen og
mange glade publikummer i salen. Jørgens organisationstalent og kunsteriske tæft slog også
igennem her.
Karla og Jørgen har altid åbnet deres store hus på Abildgårdssvej i Sorgenfri for mange af
vores sang- og danse(!)-prøver i forbindelse med forberedelsen af de forskellige revyer og
kabareter. De havde gæstfriheden, pladsen og det store Steinway-flygel, som Jørgen
“trakterede” så eminent som vores akkompagnatør.
Deres gæstfrihed og fest-gen kom også til udtryk ved deres store mærkedage - bl.a. deres
Krondiamantbryllup og senest Jørgens 90 års fødselsdag - med åbent hus, telt i haven,
hundredevis af gæster og masser af optræden: Vedbæk Pigegarde, Acteurerne og mange
andre.
Sammen stiftede Karla og Jørgen “Jørgen & Karla Storchs Optimistfond”, som gennem
årene har uddelt legater til unge musiktalenter og foreninger - heriblandt Kgl. Mayestaits
Acteurs i 2009! Endnu en gang tak til Optimistfonden på foreningens vegne.
I 2003 fik Jørgen Storch overrakt Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturpris.
Ved Jørgens bisættelse 17. november i Lyngby Kirke, var mange Acteurer mødt op. Kvæstor
stod fornemt fanevagt med Acteur-fanen, og kisten var bl.a. pyntet med bånd i acteur-farver.
En pianist spillede Jørgens yndlingsrevymelodier som preludium.
Efterfølgende var der åbent hus i hjemmet, hvor Karla værdigt redegjorde for forløbet op til
Jørgens død.
Tak, Jørgen, for dine fine melodier, dit altid støttende akkompagnement og det gode samarbejde gennem de 50 år.
RedActeuren
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Kom til Studenterrevyen 2015

#STRV15 - Skyd først - Skyd igen
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
Forestillingsdage
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Torsdag 12. marts kl. 19.30 Generalprøve
Fredag 13. marts kl. 19.30 Premiere
Lørdag 14. marts kl. 16.00
Søndag og mandag ingen forestilling
Tirsdag 17. marts kl. 19.30 Udsolgt
Onsdag 18. marts kl. 19.30
Torsdag 19. marts kl. 19.30
Fredag 20. marts kl. 19.30 Udsolgt
Lørdag 21. marts kl. 16.00
kl. 19.00 Galla-Tapas

24. marts kl. 19.30 Udsolgt
25. marts kl. 19.30
26. marts kl. 19.30
27. marts kl. 19.30 Udsolgt
28. marts kl. 16.00

Alle forestillingsdage er der mulighed for
at købe drikkevarer i Kvarterhusets Cafe.
Der kan endvidere før forestillingen
bestilles drikkevarer til pausen i Revyens
egen bar og købes fra denne i pausen og
efter forestillingen.
Revyens bar åbner 45 min før forestillingen

Søndag og mandag ingen forestilling

Billetter til almindelig forestilling købes på www.studenterrevyen.dk - vælg fanen

“Billetter” og vælg dag og gå videre til “billetto”. (For køb til Generalprøven se nedenfor).
Print billet(terne) ud hjemmefra eller tag bestillingsnummer med og fremvis ved døren.
Priser almindelig forestilling:
Almindelig billet:
kr. 95,- (+billetto-gebyr kr. 6,-)
Studerende under 27 år:
kr. 70,- (+gebyr kr. 6,-) - Studiekort / ID skal vises
Rettelse: Begge priser var desværre oplyst forkert i den udsendte papirudgave af Acteuren.
Her er de rigtige. Præsidiet beklager fejlen.

Generalprøveforestillingen 12. marts: Pris kr. 75,- (ekskl. Nachspiel)

Tilmelding skal ske til Susanne Krukov på billetsalg@studenterrevyen.dk (skriv navn/antal)
senest 4. marts 2015.
Der kan indbetales på revyens kontonr. (reg. 4280 konto 4280 525 006), via MobilePay
(+45 9155 9256) eller kontant i døren.

Nachspiel efter Generalprøven: Pris kr. 75,-

Kan betales kontant, på revyens konto (se nr. ovenfor) eller via MobilePay (se nr. ovenfor).
Tilmelding til Præsident Thomas Vilhelm på thomas@teater-karavanen.dk senest 4. marts.

Galla-Tapas - lørdag 21. marts 2015, kl. 19.00

Da tilmeldingerne til Gallafesterne de senere år har været få og udgifterne høje, har Præsidiet valgt, at skære ned på denne udgift. Til gengæld gentager vi successen fra sidste år:
GALLA-TAPAS - stående buffet med let anretning af ost, pølse og godt humør.
Tilmelding er nødvendig, så vi ved hvor mange vi skal købe ind til. Drikkevarer kan købes
på aftenen.
Kom og vær med til hyggeligt samvær med nye og gamle medlemmer efter lørdagens eftermiddagsforestilling.
Pris: kr. 50,- der kan betales kontant på aftenen eller via MobilePay.
Tilmelding til Præsidenten på thomas@teater-karavanen.dk senest 13. marts 2015.
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Hulke-af-fest - Lørdag 28 marts 2015, kl. 20.00

Pris: kr. 75,- (Der kan betales kontant på aftenen eller via MobilePay)
Det er skuespillerner, der arrangerer denne aften.
Tilmelding hos Præsidenten på thomas@teater-karavanen.dk senest 20. marts 2015.

Acteur-Service:
Alle ovenstående aktiviteter foregår i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 S
Sådan finder du vej: Gå på www.studenterrevyen.dk -> “Årets revy” -> “Spillested” ->
scroll ned -> “Sådan finder du vej”. (Lidt svært at læse grundet uheldigt farvevalg. red.)
MobilePay (+45 9155 9256) kan benyttes i revyens bar, ved betaling i indgangen og til
arrangementerne Generalprøve, Nachspiel, Galla-Tapas og Hulke-af-fest.
Skriv antal pr. hvilket arrangement og navn.
Revyens konto (reg. 4280 konto 4280 525 006) kan også benyttes til betaling af Generalprøveforetilling og Nachspiel. Husk navn og antal.
Bemærk: “Udsolgt” forestilling = “Storsalg”, som Susanne Krukov har skaffet! Flot! (red.)

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 Andersen - helst på mail

K ONGELIG M AYESTAITS A CTEURS
Præsident:
Thomas Vilhelm Larsen 22 39 78 10
Kvæstor:
Hans Andersen
29 66 24 01
Øvrige præsidiemedlemmer:
Martin Ahlehuus
26 84 06 59
Sidsel Pi Andersen
51 34 11 17
Ole Bjørn Jacobsen
60 61 30 48
Timm Højbjerg Jakobsen 30 96 12 92
Teaterklub og presse
Andreas Theil
23 84 47 90
Zouaveoberst: Kirsten Kongslev
21 60 89 80
KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:
Webmaster:
Timm Højbjerg Jakobsen 30 96 12 92

Præsidium 2014/2015:
thomas@teater-karavanen.dk
hans@andersen.tdcadsl.dk
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sidsel p a@hotmail.com
olebjorn@bredband.net
timmhjakobsen@gmail.com
presse@studenterrevyen.dk
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www.studenterrevyen.dk
info@eventmanden.dk
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