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Præsidenten har ordet
”90-års fødselsdagen” har jeg oplevet mangen en nytårsaften, men VORES ”nytårskomedie” ”90-års fødselsdagen – vi har hørt det før” bliver for mig nok årets helt store
oplevelse.
At få lov at være med på alle planer omkring opsætning af en revy har været fantastisk.
Og at stå på scenen igen knap 50 år efter min debut blev en ualmindelig lærerig, vedkommende og ikke mindst humørfyldt proces, som naturligvis også krævede hårdt arbejde.
Fra første kontakter, udvælgelse af numre (v. Gorm) til kulminationen: Den sidste intense
prøveuge, hvor vi med scenografi, lys og
lyd SAMMEN fik skabt årets revy.
Det har været meget berigende at få lov at
være under instruktion af/arbejde sammen
med professionelle kræfter.
Chresten fik meget begavet tilført/tvistet
samtlige numre, så de kom til at fremstå
”nybarberede” og i et ofte forfriskende
lys.
Hele forløbet blev holdt i musikalsk takt
og tone af vores talentfulde og allesteds
nærværende kapelmester Kim, som også
tonesatte Carl Erik’s ordfortættede startnummer (en aktuel minirevy i revyen).
Pernilles spontane tiltræden også som koreograf, hendes smittende humør og super energiske
og kærlige hersen med os gamle koryfæer, bidrog til at fuldende oplevelsen.
Den entusiasme og det store arbejde og engagement samtlige involverede Kgl. Mayestaits
Acteurs har udvist før, under og efter revyen har været slående, og efterlader en gammel
acteur iklædt TAKnemlighed, stolthed, glæde og fornyet optimisme i gult og rødt for
foreningens fremtid.
Præsidenten

Endnu en 90-årig
Acteur, Ekspræsident, Æresmedlem Niels Hummeluhr
90 år 25. januar 2019

Kgl. Mayestaits Acteurs Grand Old Man har altid holdt sig diskret,
men magtfuldt lidt i baggrunden. Som sufflør i en række revyer i 50
´erne, som Præsident 1971-74, hvor han var i spidsen af grundlæggerne af vores nuværende, selvstændige forening efter tilhørsforholdet
til Studenterforeningen ophørte. (Se herom i Acteuren Februar 2017)
Niels overværede forpremieren for årets revy, hvor han ved
Nachspielet holdt den korteste og nok mest præcise tale: “I har gjort
mig meget glad!”
Du har også gjort mange glade, Niels, og vi ønsker STORT TIL LYKKE med de 90.
RedActeuren
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Revy-anmeldelse
Jubilæumsrevyen 2019
”90-års fødselsdagen – vi har hørt det før!”
Jubilæumsrevyen blev afviklet i Huset (tidl. Huset i Magstræde, nu Rådhusstræde 13).
’Vi har hørt det før’ er nok en titel, som kun de færreste revygæster vil kunne sige ja til,
for revyen er en strålende kavalkade over tidligere numre hentet fra alle årene siden
foreningens stiftelse.
Det var en af de mest ambitiøse revyer, eller snarere kavalkade, der er set i nyere tid.
Omhyggeligt udvalgt af Gorm Dannisboe Iversen og Præsidenten, Kirsten Iversen,
sammen med årets instruktør Chresten Speggers. Bortset fra indledningen, der var
nyforfattet af revyens gamle mester, Carl-Erik Sørensen, var alle numrene hentet fra
tidligere revyer. Enkelte numre blev sågar opført af de, der havde givet dem
oprindeligt.
Ensemblet var en herlig blanding af de nyere acteurs og af gamle garvede acteurs. Og
med et ganske kort antal prøver var det klart professionelt udført af alle, så det blev een
af de bedste revyaftener, som jeg kan mindes.
Det imponerende udvalg af numre var samtidigt et klart bevis på, at Kongelig
Mayestaits Acteurs igennem årene har formået at sætte fingrene på nogle af de ømme
samfundspunkter:
For eksempel nummeret fra 1958 ’Gelindemand, KongKurs’ der har aktuelle paralleller
til hvidvaskning og Klaus Riskærs eskapader og som blev fremragende udført af
Thomas Vilhelm Larsen. Eller nummeret ’Det er jo udenlandsk’ fra 1996, der påpegede
hvor mange af de danske nationalskjalde fra Kuhlau og frem, der i virkeligheden var
indvandrere.
Pernille Schrøder var som forventet superprofessionel; hun deltog i flere numre,
deriblandt hendes nummer fra ’Rotter på Regensen’ i 1987 som kusine Amalie fra
Jylland, hvor hun opførte ’Dem har vi li’godt bedre i Provinsen’.
Af de nyere numre var Adam Schmidts opførelse af Jan Svarres ’Ligestilling’ lige i øjet
og han imponerede med hvordan alle ord med ’han’, ’hun’ ’mand’ og ’Kone’ blev udsat
for ligestilling.
Benjamin Lundbergs fremførelse af ’Professor Glob’ fra 1979 revyen ’Humør for
Flaget’ var ramt plet i sammenligning med debatten om Nationalmuseets nye direktør
og hans planer.
Kirsten Iversens fremførelse af ’Du lille Socialdemokrat’ helt tilbage fra 1938 revyen
var virkelig aktuel i et valgår – lige i øjet!
Klart at 1. akt skulle slutte med ’Gris på Gaflen’ – ’Hvis Krigen kommer!’, nok den
største succes i foreningens historie i sidste århundrede – men samtidigt også årsag til,
at forestillingerne ikke længere blev transmitteret i TV!
Af andre perler skal nævnes at Jens Elers, som senior blandt seniorer, gav et nummer
fra 1967 ’Er der noget så skønt som magt?’ hvor han gav den som den gale Christian
VII. Eller Jette Hallings uforlignelige fremstilling af Karen Blixen fra revyen i 1959:
’Udi Rungsted sidder Kææren Bliixen’.
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Samme Jette gav sammen med Pernille Schrøder det herlige nummer om
’Saneringspigerne’ fra revyen i 1958 – ’Os ska ingen komme og Sanere!’
Ekspræsident Janni Nielsen havde et nummer med Kærlighed Søges, hvor hun dukkede
op ved flere lejligheder.
Jenny Høilund som en af de nyeste acteurs bidrog med flere numre, hvoriblandt
’Hverdagens Victoria’ var et absolut hit. Her matchede hun på alle måder Gunvor
Reynberg, der gav nummeret tilbage i 1985.
I første akt vakte hun opsigt med et nummer, hun selv havde skrevet i 2017: Det store
stygge ur, der tikker!’ med 3 ’piger’ – Jenny selv, Pernille og Adam. Rigtigt sjovt!!
Anders Gade optrådte med ’Hold kæft hvor er jeg kedelig’ – fra revyen i 1976 og
sammen med Gorm i nummeret ’Tandatleterne Larsen’, et nummer skrevet af Klaus
Rifbjerg til revyen i 1957.
Men blandt de numre, som nok har vakt genklang på landsbasis, skal vi nævne Gorm
Dannisboes og Kirsten Iversens genopførelse af ’Et sødt gammelt par – som virk’li
HADER hinanden’ fra revyen ”Kom i CoMA” fra 1977. Nummeret blev købt af
Volmer Sørensen, som senere opførte det sammen med Grethe Sønck i sommerrevyen.
Og selvfølgelig afslutning med Acteurmarchen! Foreningens slagsang skrevet af Eigil
Jensen i 1929. ’Vor lov er kun det friske studenterhumørs – som Kgl. Mayestaits
Acteurs’.

Hele forestillingen blev ledsaget af Kim Preuthuns fremragende musikalske
underlægning. Han har været en drivende musikalsk kraft for foreningen siden hans
debut i 2001.
Godt klaret af alle deltagere og ikke mindst Gorm og Præsidenten!
Det bliver spændende at se, hvordan 100 års fødselsdagen kommer til at folde sig ud.
Den indtræder sjovt nok om bare 5 år, fordi Christian den X i 1924 gav foreningen lov
til at kalde sig ’Kongelig Mayestaits Acteurs’. Man var bare yderligere 5 år om faktisk
at ETABLERE foreningen – men så mange desto flere jubilæer kan man jo holde!
Søren Duus Østergaard
Ex-præsident (1993-1999)
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Rapport fra revyugen - dag for dag
Tirsdag – Forpremiere og Nachspiel
En propfyldt sal fuld af acteurs tog imod den farverige palet af skuespillere, der prydede
årets forestilling. Allerede fra første færd var publikum med, og der bredte sig flere gange en
fællessangsstemning, der gjorde det en meget succesfuld aften.
Efterfølgende var der klassisk nachspiel i forhuset med gule og røde servietter, Godardsalat
og svenske folkefortællinger – helt som traditionen foreskriver. Timerne blev halvsmå, før de
sidste forlod Husets øverste etage, selv om mange havde endnu en acteur-dag i vente dagen
derpå.

Onsdag – Premiere
Atter engang var salen proppet. For
mestendels acteurs, men også gæster samt
Æreskunstnergalleriet i forhuset
sponsorer havde indfundet sig på sæderækkerne. Da Jan Felskov skruede ned for
publikumslyset, var Studenterrevyen 2019
for alvor i gang. Carl-Erik Sørensens
nyskrevne sangtekst og Kim Preuthuns
melodi fik med det samme publikum i gang med klapperiet, og det stoppede for alvor først et
par timer senere, da det føromtalte publikumslys atter blev tændt.
Til den efterfølgende premierefestligholdelse sprang champagnepropperne, og
acteurmarchen gjaldede adskillige gange blandt de feststemte og glade premieregæster.
Torsdag – DanBolig
Den uden tvivl mest stille aften i årets forestillingsrække. DanBolig er faste købere af
forestillinger, og der var også latter at spore blandt publikum, men lyseblå skjorter og
korslagte ben var en stor mundfuld for skuespillerne, der kæmpede en brav kamp fra scenen.
Et oplivende lyspunkt var foreningens tidligere præsident Jytte Abildstrøm, der havde sneget
sig ind på bagerste række og med sin velkendte latter morede sig kongeligt over de gammelkendte sange.
Fredag – Søren Duus
Den gamle garde holdt også i år fanen højt og fyldte salen. Og selv om de her betegnes som
den gamle garde, skal der lyde en stor ros til Søren Duus for konstant også at tiltrække yngre
mennesker til sine arrangementer. Det er virkelig en præstation til efterlevelse.
En helt igennem meget hyggelig forestilling, hvor de mest rutinerede i følget kunne nynne
med på mange af sangene og derigennem også give de yngre af slagsen en skøn oplevelse.
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Lørdag – Afslutning og Gallafest
Den afsluttende forestilling foregik om eftermiddagen, således at der kunne tages direkte til
gallafest efterfølgende. Huset havde lukket ned for baren, så publikum måtte tage til takke
med en hjemmebragt håndbajer. Til gengæld blev de begunstiget med et brag af en afslutningsforestilling, hvor hele set-up’pet næsten virkede til at være skruet 15 % op – så meget
knald var der på.
Et hurtigt skulderklap til skuespillerne i forhusets
lokaler blev der lige plads til, inden turen sædvanen tro gik mod Klærkesalens feststemte gamle
adresse, hvor gæsterne blev modtaget med
champagne og efterfølgende indmarch fra årets
medvirkende.
Derpå var der bordsætning, inden det gik løs med
3-retters menu og diverse meget underholdende
indslag, hvor vi blandt andet fik et indblik i Ekspræsident Thomas Vilhelms klovneliv, da han i en optræden med
magiske dimensioner forførte vores nuværende Præsident og resten
af den forsamlede skare med trylleri og cirkussprog.
Ud på de små timer blev bordene rykket ud mod væggene, og
dansegulvet blev givet løs, hvilket adskillige udnyttede og gav den
gamle lanciers en chance – med ikke lige heldigt resultat, hvis
sandheden skal frem……..Den hårde kerne tog videre i byen og
underholdt på diverse beværtninger med acteurmarch, hver gang der
blev spurgt til det rød-gule bånd.
Andreas Theil, Acteur
Én Præsident
og
ni Eks-præsidenter
til Gallafest

Flere acteur-jubilæer

Ved Gallafesten fejredes Bente Schiølers 60års jubilæum og Tinne Hansens 40-års ditto.
Tinne er i øvrigt den eneste, der har begge sine
forældre (Gyda Hansen/Jørgen Gamle Hansen)
portrætteret i Æresgalleriet, som kunne beses
teaterets forhus under revyen.
Ved Nachspielet tirsdag blev Jytte Døssings
40-års jubilæum behørigt markeret.
TIL LYKKE til alle tre.
RedActeuren
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Tinne

Bente
Foto: Povl Dons Christensen/GDI

Acteur, Eks-præsident Jytte Abildstrøm 85 år 25. marts 2019
Jytte debuterede som nybagt student i Studenterrevyen 1953 sammen med Kirsten
Walther og Klaus Rifbjerg. En aviskritiker skrev: “Jytte Abildstrøm klovnede som
en jazzpige med epileptiske rytmespjæt…”
Jytte medvirkede også i studenterrevyerne i resten af 50´erne med stor succes og
fine omtaler i aviserne. I 1959 blev hun - som den første pige - Præsident for Kgl.
Mayestaits Acteurs. En stol hun besad til 1961. Og så gik det løs med den
Jytte som Ophelia 1954
profesionelle karriere! Men du glemte aldrig acteurerne.
Vi ønsker STORT TIL LYKKE - og siger tak for, at du også dukkede op til vores
90-års jubilæumsrevy.

Acteur, koreograf Elisabeth Thaulow 75 år 8. april 2019
Elisabeth startede i studenterrevyen 1968 og koreograferede gennem 70´erne og 80´erne i
alt 12 studenterrevyer! Plus en Acteur-børnerevy i 1982. Sideløbende hersede hun også
med de medvirkende i flere Polyt- og Merc-revyer.
Elisabeth er en dybt professionel danser og danseinstruktør med egen skole, har et stærkt
smittende humør og særlige pædagogiske evner - hun kan næsten få en cementblok til at
danse! Elsket af alle - på trods af herseriet og sveden på panden.
Tak for mange trin - og gensynet ved årets revy. STORT TIL LYKKE.
RedActeuren
Elisabeth 1984

Betalt kontingent giver medlemmerne stemmeret til Generalforsamlingen
Kontingentåret går fra 1. maj til 30. april det følgende år - kun kr. 200,- pr. person pr. år
Har man hverken betalt forud eller er tilmeldt betalingservice, vil man modtage en opkrævning
Kontingent kan også indbetales til Danske Bank Reg. nr. 4280 konto nr. 4280 505 633
- eller på MobilePay 81161
Husk tydelig angivelse af navn ved betaling
Hvis man modtager en opkrævning, er man ikke tilmeldt Betalingsservice
- men de nødvendige numre for tilmelding fremgår af opkrævningen
Kontingentstatus fås hos Kvæstor Carsten Hede - på mail: regnskab@studenterrevyen.dk
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