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“Jorden går under på fredag!”

Men optimismen og humøret er intakt hos revyholdet 2018

Daniel  -  Hanna  -  Mads  -  Marcus (instr)  -  Christina  -  Marc  

Teatersalen 
Kulturhus Indre by



Præsidenten har ordet 
Kære Acteurs  
I skrivende stund er det lige midt i januar, inden vi ser os om, er vi godt inde i årets 
korteste og ofte koldeste måned, februar. Jeg husker med vemod en vise jeg selv sang 
ved Studenterrevyen i 2007, med titlen “Vise i februar”. Den var skrevet af vores kære 
eks-præsident Søren Thorborg. Sangen handlede netop om, at det kære livsmod skulle 
holde, til forårshimlen igen er blå.  
Når den blå anemone igen skyder, den 1. dag i marts, som Kaj Munk skrev, er der 
premiere på årets Studenterrevy. Det er rart at tænke på nu, hvor man vist mest af alt, 
har lyst til at drikke sig “vissen i februar”. Men de fleste kan vel klare lidt vinter- 
kulde? Det går Jorden vel ikke under af? Den gør det vel snarere, den dag vi ikke 
længere har vinter. Så er den globale opvarmning nemlig gået amok.  
Dette tema er præcis hvad dette års studenterrevy behandler. Jorden går ikke under, 
når vi har generalprøve på en torsdag, som vanligt, men ifølge årets titel, gør den det 
på en fredag. Årets instruktør er Marcus Langebeck, der erstatter Emil Bregnsholdt, 
der har trukket sig af personlige årsager. Selv har jeg også valgt at trække mig som 
præsident til sommer. Jeg får rigeligt at gøre ved Sommerlyst Revyen, da vi i år kun 
skal være tre på scenen, idet Dinna Hæklund er i lykkelige omstændigheder. 
Der bliver næppe tale om nogen undergang, i forbindelse med min afsked, snarere en 
overgang. Der er allerede en dygtig afløser i kikkerten. Men nu har vi blikket stift 
rettet mod årets spændende, og ikke mindst nyskabende forestilling, hvor der er sat 
alle sejl til, med alle mand på dæk. Det er en fremtidsodyssé vi skal på, hvor titlen er 
intet mindre end “Jorden går under på fredag”.  

Vor kære 
forening går i 
det hele taget en 
spændende tid i 
møde, hvor 
førnævnte Søren 
Thorborg, i 
selskab med 
redActeur Gorm 
Dannisboe 

Iversen sammen med frue, Kirsten Iversen, står for, at vi igen kan afholde gallafest i 
Klærkesalen. Der vil være mulighed for tilmelding i bladet her. Inden da har vi vores 
generalprøve med nachspiel, hvor der ligeledes er mulighed for tilmelding.  
Vel mødt til en spændende spilleperiode fra den 1. marts til og med den 24.marts. Der 
vil være oprydning dagen efter, den 25. marts, som er Palmesøndag. Så kan vi til den 
tid forhåbentligt ønske god påske og håbe på en mere fredfyldt verden. Forhåbentligt 
går det ikke så galt som dette års “dystopiske” og satiriske revy forudsiger. Vi går 
nemlig mod de 100 år om ikke så forfærdelig længe.  
Vi skal vise alverden at vi, altid kender en god melodi, og synge lystigt løs…..  

Godt nytår!              Præsidenten 
Med astrolog på ascendanten 
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Reverens til 
Præsidenten



Energisk impro-teater-fan træder til som 
instruktør på revyen 2018 

Marcus Langebeck er 27 år, født, opvokset og bosat på Amager, og har en 
uddannelse fra Københavns Film & Teaterskole. 

Acteuren møder Marcus i 
teatersalen i Kulturhus Indre By, 
hvor revyen skal spilles. 

Allerede som 11-årig spillede 
han Jim i “Skatteøen” på 
Tårnby Teater; men valgte et 
par år efter musikken som 
hovedinteresse. “Pigerne syntes 
det var sjovere at man lavede 
musik”, griner Marcus, som 
spiller både guitar, bas og 
trommer. 
Det er blevet til mange 
koncertoptrædender på små og 
store scener. 

En kammerat gjorde ham opmærksom på, at der var optagelseprøve på 
teaterskolen. Han søgte ind og blev optaget i første hug! Så nu har han musikken 
mere som en fritidsting. 
Revyen 2018 er hans første forestilling efter uddannelsen, hans første udfordring 
som instruktør, og hans første revy. “Mine oplevelser med revy stammer alene fra 
TV”, siger Marcus, der synes, at der - udover det sjove - godt må være noget at 
tænke over i en revy. 
Han har fået en del materiale tilsendt, og vil nok ogå selv skrive lidt. Men han vil 
bruge sine erfaringer med impro-teater til at udvikle revyen 2018. 
[Denne process blev i øvrigt også brugt ved bl.a. Studenterrevyen 2005, red.] 

“Jeg har før Jul bedt hver skuespiller om at tænke på sin karakter i forestillingen, 
Hvad tænker han/hun? Hvad kæmper han/hun med?” fortæller Marcus, som vil 
bruge den største del af prøvetiden til - sammen med spillerne - at improvisere 
forestillingen frem. Og først til sidst lægge relevante sange/tekster ind. 
“Måske fortsætter processen endda under forestillingerne? Det bliver en hård, 
men spændende process. Jeg kan ikke vente på at komme i gang!” slutter Marcus 
energisk, inden vi sammen tager til acteur-juletræf i ”Urten”, hvor han skal træffe 
skuespillerne for første gang. 

RedActeuren 
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Glimt fra første prøve - revyen 2018 
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Opvarmning

Koncentration

Improvisation



Juletræf på Restaurant Urten 
Traditionen tro mødtes vi i december; men i år var vi utraditionelt inviteret på 
veganerrestaurant - ikke noget med stegt flæsk og persillesovs som tidligere år. 
Vi startede med drinks på “Atlas Bar” i kælderetagen, mens kokken ovenpå i 
“Urten” gjorde klar til en tre-retters bæredygtig vegansk menu. 
Det blev en meget hyggelig middag med “overraskende” dejlig mad i fornøjeligt 
selskab med gamle og kommende acteurs. 

  Den 3 retters menu bestod (frit efter fruens hukommelse) af:  
Forret: hjemmesyltede rødbeder med grønt og cashewnøddecreme - med 
rugbrødschips 
Hovedret: lækker sammenkogt ret m. bl.a. bønner, linser, rodfrugter, løg og 
tomater lækkert tæt krydret (marokkansk - hjemmestødt). Serveret i dybe 
tallerkener - med lækkert hjemmebagt brød. 
Dessert: en slags “vegansk fromage/kage”, syltet pære, bær, hindbærcoulis og 
chokolade. 
Dertil gav foreningen ovenikøbet et stk. drikkevare - vand, vin, øl. 
Snakken gik livligt og maden var - for en ikke erfaren veganer - overraskende 
velsmagende og meget mættende! Tak til Præsidiet for mad og drikke - og til alle 
for hyggeligt samvær. 

RedActeuren 
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Mindeord 
Acteur Preben Breil er død 16. december 2017, 73 år 

Preben debuterede i Studenterrevyen 1971 “Gi´ Jensen en 
omgang til” eller “Landskampen Jensen - Sam Funder”. 
Den foregik i en boksering og opførtes i Studenter- 
foreningens Lille Sal. Preben spillede hovedrollen som 
Jensen, som var i ringen i 16 omgange. 

Prebens store sangtalent blev rigtig godt brugt i Spexet 
“Jeanne d´Arc” i 1973, samt i 1974 i “Vandmøllen i 
Appenninerne” og ikke mindst i samme års andet akt 
“Margrethes puslespil”. Her spillede han rollen som 

“Piesporter-Michelsberg, Spätlese, Graff v. und z. Luxemburg” (!), præsident for 
ØF-forbundet, kaldet troldmanden fra ØF.  
Hans gode diktion,  musikalitet og kraftige tenor kom også her - og i 
efterfølgende revyer - rigtig til sin ret.  
Ole Walbom, som instruerede ham i revyerne 71, 74, 75 og 77, kaldte ham 
konsekvent - men kærligt - Preben “Brøl”! 

Efter nogle års 
pause så vi 
igen Preben i 
1982-revyen 
“Pas Den 
selv”, 
instrueret af 
Finn Nielsen. 

Fra venstre: 
Finn Nielsen, 
Preben, Martin 
Ebbesen, Gitte 
Mehbus, 1982 

Vi er mange, der altid har oplevet Preben smilende og glad, og tilførende en god 
stemning til både prøver og forestillinger. 
De sidste syv år var til gengæld ikke rare. En langvarig sygdom kostede ham livet 
alt for tidligt. 
Du vil blive husket med glæde og respekt. 

RedActeuren 
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NYTTIGE DATOER & INFO: 
Spilleperiode	Studenterrevyen	2018:		2.	marts–24.	marts	
Onsdag	–	fredag	kl.	19.30,		Lørdage	kl.	16.00,		
Gallaforestilling	lørdag	17.	marts	dog	kl.	15.00		
Priser:	Voksen	:	110	kr.	
														Ung	/	studerende:	75	kr.	
														Storsalg:	grupper	over	10	personer:	100	kr.	

Kontakt:	billetsalg@studenterrevyen.dk	
Spillested:			Kulturhuset	Indre	By,	Charlotte	Ammundsens	Plads	3		
	 1359	København	K	

Arrangementdatoer i spilleperioden 
Generalprøve	og	Nachspiel:		Torsdag	d.	1.	marts	2018,	kl.	19.00	
Revybillet	75	kr.		Spisning	75	kr.		
Sted:	Kulturhus	Indre	By,	1359	København	K	
Kontakt:	tilmelding@studenterrevyen.dk		senest	23.	februar	
(Mærk	”Nachspiel”	og	dit	navn)			
Betaling:	Kontant,	revyens	konto	(reg.	4280	kt.	4280525006)		
eller	mobilepay:	81161.	

Gallafest:	Lørdag	d.	17.	marts	kl.	18	i	Klærkesalen	
Se	vedlagte	invitation.	 Vi	ses!	
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Afslutning	”Hulke-af-fest”:			
Lørdag	d.	24	marts	kl.	18.00	
Sted:	Kulturhuset	Indre	By,	1359	København	K	
Gratis.		
Kontakt:	tilmelding@studenterrevyen.dk		senest	19.	marts	
(Mærk	”Hulke-af-fest”	og	dit	navn)			

Afrydning	af	teatersalen:	
Søndag	25.	marts	-	den	sidste	dag	vi	har	teatersalen	
Alle	medvirkende	-	og	gerne	nogle	frivillige	hjælpere	-	møder	op,	og	
sørger	for	afrydning	af	lokaler,	samt	bortkørsel	af	effekter	og	affald.	

Praktiske hænder søges 
Der	er	brug	for	mange	hænder	i	spilleperioden.	Så	hvis	du	har	lyst	og	
tid,	vil	præsidiet	være	taknemmelig	for	din	hjælp	til	hyggelige	gøremål.	
Bl.	a.	i	forbindelse	med	Gallafesten,	hvor	den	lille	festkomite	ville	sætte	
stor	pris	på	bistand	i	forbindelse	med	indkøb,	transport,	borddækning,	
bartjans,	afrydning	m.v.		Glæder	os	til	at	høre	fra	dig.		
Skriv	til	Præsidenten!	

 

Præsidium 2017/2018: 

     Præsident: Benjamin Lundberg                               sanger@BenjaminLundberg.dk 
Kvæstor: Carsten Hede               21 61 63 86                                        kma@hede.eu 
     Øvrige præsidiemedlemmer: 
  Gitte Nielsen               51 90 79 24                boggnielsen@info.dk 
  Kirsten Iversen               53 80 65 01                    kirive@hotmail.com 
  Timm Højbjerg Jakobsen     71 70 10 55.           webmaster@studenterrevyen.dk   
  Frits Krog-Meyer               22 90 40 82                       krog-meyer@post.tele.dk 
    
Zouaveoberst: Kirsten Kongslev               21 60 89 80                  kirstenkongslev@gmail.com 
      KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:                     www.studenterrevyen.dk 
Webmaster: Timm Højbjerg Jakobsen.    71 70 10 55.            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
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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 
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