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Siden sidst
Det traditions-, og succesrige Jule-arrangement
i Hansens Familiehave d. 3. december 2020 kl. 18.30 - en i alle måder
vellykket aften med Præsidentens festlige velkomst, lækker, velsmagende
stegt flæsk ad libitum, øl, fællessang, introduktion af instruktør og
skuespillere for den kommende revy og hyggeligt samvær for alle de
tilmeldte acteurs - blev aflyst grundet maksimums-deltager-coronasammenkomst-regler - og udskudt til december 2021!
Vis ses!
RedActeuren

Præsidenten har ordet
Ej blot til lyst – Aflyst
Lige så glade vi var, for at nå at gennemføre
revyen 2020, ligeså trist var det at måtte se i
øjnene, at 2021 blev det også vores tur til at
aflyse!
24. nov. 2020 nåede vi at
afholde fysisk
forfattermøde hvor de 4
skuespillere præsenterede sig med hvert sit
papirklip genialt efterfulgt af fællessang: Kim
Larsens Papirklip. Ideerne sprudlede derefter om
tekster/indhold til vores kommende forestilling.
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ALT var klar: scene, instruktør, skuespillere og forfattere ... og caramba …
mer’ corona!!!
Det gav præsidenten mange søvnløse nætter – why me too????
Ét er at aflyse juleflæsket – men REVYEN!
Nytårsaften kl. 18 fik vi håbet tilbage da vort Overordentlige medlem
HM Dronningen nævnte os i sin nytårstale med de berømmede ord
” Gud bevare jer allesammen” TAK.
Takket være SOME-(body?) har præsidiet kunnet mødes - som de
skærmtrolde vi er - men det sociale samvær med acteurerne vil vi satse
på at genoptage hurtigst muligt.
Vi arbejder nu på at gennemføre et fællesarrangement efter sommerferien – udendørs - f.eks. genoptage ØL-ejren! Andre ideer er velkomne!
Vi bliver nødt til at ses, hvis det friske studenterhumør skal bevares – og
DET SKAL DET !
Vedr. generalforsamling må vi ligeledes afvente solen, sommeren og…
Indtil da endnu en stor tak til alle for jeres indsats i løbet af året.
Mens vi venter :
Vores mangeårige evigt sprudlende kapelmester Kim Preuthun er i
skrivende stund også i gang med at udvikle en lille podcast – med små
smil til de kommende ”revyuger” - af lyst ;-)
2021 bringer mange og store forandringer – og selvfølgelig bliver de
allerfleste til det bedre.
Så vi igen kan vise alverden, at vi altid kender en god melodi pas godt på jer selv og hinanden derude.
Kirsten
PS:
OPRÅB!! ACTEUREN
I flere år har vi diskuteret om Acteuren skal vedblive at udkomme i
papirudgave.
Da der er et stigende ønske fra (yngre) medlemmer om kun at modtage
den digitalt, opfordres ALLE – DER VIL GÅ DIGITALT – MAIL TIL
regnskab@studenterrevyen.dk snarest, men senest 1. april 2021.
Præsidiet
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Studenterrevy-aflysninger gennem tiderne
Siden 1833 har der været opført Studenterkomedier/Nytårskomedier/
Studenterrevyer - hvert år. Så godt som.
Der har været nogle få undtagelser:
I 18-hundredetallet blev der ikke opført studenterrevyer i 1851, 1872,
1883 - alle af ikke afdækkede årsager.
Og så var der 1864, hvor der på baggrund af afslutningen af krigen i
Schleswig, nok var andet at se til det år.
Det samme gjorde sig gældende for revyens manglende muligheder ved
afslutningen af Anden Verdenskrig og Danmarks besættelse i foråret
1945.
Det var lige ved og næsten i 1965:
Instruktør og forfattere måtte
erkende, at de ikke kunne løfte
opgaven, men der blev i hast
stablet en Kabarevy (“Kig ind og
spyt ud”) på benene med en
blanding af gamle og nye numre.
Med deltagelse af ny instruktør,
gamle og nye forfattere og ditto
skuespillere lykkedes det.
Den blev sjov, og gjorde stor lykke
i Studenterforeningens Store Sal.
Et nummer kom i DR´s “Kig ind” direkte TV fra et studie i
Trommesalen, hvor Volmer
Sørensen huserede, og hvor man
kunne kigge ind fra gaden via de
store ruder.
Jo, der blev alligevel studenterrevy
det år.
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År 1992 gik det dog helt galt. Instruktør, forfattere og skuespillere kom
op at toppes i et forløb, hvor de holdt Præsidiet totalt udenfor processen.
Det revnede med et brag. Instruktør og forfattere udvandrede. Intet
manus, ingen idé. Skuespillerne stod tilbage - dybt frustrerede.
Gode “gamle” kræfter blev kaldt ind, og premieren blev udsat 14 dage;
men forsøget mislykkedes desværre.

25. februar meddelte vi til pressen, at
revyen var aflyst: “Kongelig Mayestaits
Acteurs finder, at der er kunstnerisk
uforsvarligt at gennemføre en revy,
som der ikke har været tid nok til.”
[Politiken 1. marts 1992]
Alt-i-alt: Fire aflysninger i 18-hundredetallet og to i 19-hundredetallet.
Og så kom covid-19!
Vi nåede heldigvis lige at opføre
Studenterrevyen 2020 i februar på Cafe
Liva - som stor set den eneste revy i
Danmark det år - inden alt blev lukket
ned.
Grundlaget for revyen 2021 var på et
tidligt tidspunkt allerede på plads: Spillestedet (Cafe Liva) var sikret for
februar. Et entusiastisk skuespillerhold blev udtaget i efteråret 2020, og
en hildet instruktør og ditto forfattere var i gang. Men ak.
I år bliver så syvende gang siden 1833, hvor vi ikke spiller studenterrevy.
ØV-ØV-ØV!
RedActeuren
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Fra den gamle forhandlingsprotokol 1933:
(Gengivet som skrevet og med på den tid gældende stavemåde)

Præsidiet trådte sammen hos Poeten.
(Hvor bor han egentlig hyggeligt)
Til Dirigent valgtes enstemmigt Knud Sørensen, der oplæste Dagsordenens
eneste Punkt:
1. Nu maa der sgu ske noget !
Præsidenten bad derpaa om Ordet og foreslog afholdt et Mortensgilde i
begyndelsen af November samme aar.
Det øvrige Præsidium gik strax ind for ideen og et Gaaseudvalg nedsattes
bestaaende af Poul Sørensen & Ejler Jørgensen. - Det samlede Præsidium beværtedes
særdeles nydeligt - baade paa den ene og den anden Maade - mens Præsidenten
ustandseligt drak Vermouth.
Mødet hævet.
Og så kom rapporten fra:

I et Antal, der laa mellem 50 og 100 mødte Acteurerne og -tricerne i festligt Skrud til
den luculliske Fest. Et pragtfuldt udstyret Opraab med mangehaande Løfter om Festens
Forløb hade ikke undladt at gøre sin Virkning.
Blandt de særligt indbudte lagde man strax Mærke til Christian Gottschalch og
Clubbens andet udmærkede Æresmedlem Kaptajn Smith, der begge fik anvist Hæderspladserne paa henholdsvis venstre og højre Side af Præsidenten.
Men den største opmærksomhed vakte nu alligevel Gaasen som den laa der sprød og lækker - kaalomkranset badet i sit eget Fedt.
Præsidenten bød Velkommen - flydende - i Rødvin og man afsang strax derpaa
den omdelte Sang - en Hyldest til Gaasen paa Hønsefødder og Gulerødder.
En Tid lang hørtes kun Gaflernes og Knivenes muntre Sang paa Tallerkenerne,
da Præsidenten slog paa Glasset og holdt en pludrende vittig Tale for Gumpen alias Bob
og Næbet alias Christian. Begge følte sig i høj Grad smigret, hvad de ogsaa kun hade
Grund til.
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Kaptajn Smith rejste sig da ogsaa strax og holdt en rørende Tale for Knud
Johansen, der jo saa maatte lade Gaasen være saa længe.
Dernæst talte Christian Gottschalch om - naa ja - han taler jo for sig selv.
Lejdersdorf holdt Tale for Kongen og sluttede med et 9-foldigt Leve for
Majestæten.
Grossmann holdt en sprudlende og vitaminrig Tale for Damerne. Lommer talt
hæderligt om Eigil Jensen. Poeten ønskede ikke at udtale sig om Studenterforeningen,
hvilket strax gav Søren Anledning til at fremkomme med nogle Bemærkninger til de
nærmest omkringsiddende. Disse klappede længe og vedholdende indtil Christian
Gottschalch paany rejste sig og begyndte at tale og man saaledes kunde fortsætte
Måltidet.
Man sang nu en madkaber vise om Gaasens Død og Præsidenten gav Gravøl i
Form af Madeira, der paa behagelig vis befordrede Æblekagen til dens Bestemmelsessted.
Man mavede sig derpaa ind til Kaffen og slængede sig i Sofaerne.
Festkomiteen bød nu op til Leg og god gammel Skjæmt, udmærket assisteret af
Torben Meyer som Legeonkel. “Bro bro brille” virkede som et internationalt
Artistnummer og “Jeg gik min over Sø og Land” med Christian Gottschalch ved Flyglet
kunde ikke ha gjort sig bedre paa Færøerne.
“Der vanker til en Ridder” afløstes af den mere hotte og moderne hoftevuggende “How could you do it” og de yngste fik sig en munter svingom.
Efterhånden gled alle tilbage til Sofaerne og den altid morsomme Panteleg
kunde tage sin begyndelse.
Alle gjorde sig Umage for at svare saa vittigt og aandrigt som muligt, hvilket
ogsaa lykkedes for ikke saa faa og ustandseligt rullede Latteren i Salonen.
Indløsningen af Panterne vakte megen Moro og under vild Jubel gik
Præsidenten Tiggergang med Fru Else Andersen, der baade fik Kys og Klap - endda ikke
saa lidt. Fru Lauridsen vægrede sig ved at slaa en Kuldbøtte og forskellige Gisninger
fremsattes angaaende Fru Lauridsen og den Kuldbøtte hun ikke slog.
De øvrige indfriede pligtskyldigt deres Panter. Een stod på Hænder og een løb
siddende paa en Stol op og ned ad Gulvet, en anden sang en slags Hymne til
Vicepræsidenten “han er saa sød saa sød den lille Jensen” og der blev kysset og gaaet
Maanetur i det uendelige. Ejler Jørgensen sluttede af med Marseillaisen mens
Forsamlingen sang med paa Refrainet.
Kort sagt: blev det en uforglemmelig Aften der paa en smuk maade dannede
Indledningen til den nye Saison.
I 1933 var Mogens Dam Præsident, Eigil Jensen Vicepræsident, Knud Sørensen
kasserer, Poul Sørensen (Poeten) uden portefeuille og Ejler Jørgensen sekretær.
7

1929 - 1933
1933 - 1937
1937 - 1949
1949 - 1950
1950 - 1952
1952 - 1957
1957 - 1959
1959 - 1961
1961 - 1965
1965 - 1967
1967 - 1971
1971 - 1974
1974 - 1976
1976 - 1979
1979 - 1982

Præsidentrækken

Otto (Bob) Smith
Mogens Dam
Eigil Jensen
Poul Sørensen (Poeten)
Ole Brandstrup
Jens Louis Petersen
Henning Miodthe Nielsen
Jytte Abildstrøm
Jørgen Gamle Hansen
Jørgen Ulrich Ravnbøl
Erik Ryge
Niels Hummeluhr
N.O. Sølberg (I)
Peer Møller
Thomas Sørensen

1982 - 1984
1984 - 1986
1986 - 1988
1988 - 1990
1990 - 1992
1992 - 1993
1993 - 1999
1999 - 2002
2002 - 2005
2005 - 2007
2007 - 2010
2010 - 2014
2014 - 2017
2017 - 2018
2018 -

Gorm Dannisboe Iversen
Jørgen Hartvig
Sidse Ewald Sørensen
Carl Gustaf Kehler Holst
Jens Pedersen
N.O. Sølberg (II)
Søren Duus Østergaard
Christian Philipsen
Hans Andersen
Elaine Zeidler
Søren Thorborg
Janni Nielsen
Thomas Vilhelm Larsen
Benjamin Lundberg
Kirsten Iversen

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 Carsten Hede,
der også kan oplyse om kontingentsstatus - på mail: regnskab@studenterrevyen.dk

Præsidium 2020/2021

K ONGELIG M AYESTAITS A CTEURS
Præsident:
Kirsten Iversen
Kvæstor:
Carsten Hede
Øvrige præsidiemedlemmer:
Pernille Kehler Brandstrup
Ingrid Krog-Meyer
Rasmus Rask Walther
Carsten Scheuer
Zouaveoberst:
Kirsten Kongslev

53 80 65 01
21 61 63 86

kirive@hotmail.com
regnskab@studenterrevyen.dk

29 93 89 16
40 86 34 01
27 57 59 47
20 40 99 33
21 60 89 80

kma.pernille@gmail.com
ingridkrogmeyer@hotmail.com
rasmus@rask-walther.eu
carsten@scheuer.dk
kirstenkongslev@gmail.com

KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:
Webmaster:
Susanne Krukov
20 67 54 80

www.studenterrevyen.dk
webmaster@studenterrevyen.dk

S T U af
D EKONGELIG
NTER
Acteuren udgives
MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium
REVYEN
Ansvarshavende RedActeur: Gorm Dannisboe Iversen
mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk
Tryk: Sangill Grafisk - Oplag ca. 200
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