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Generalforsamlingen, dvs. senest d. 24. maj 2020.  
I forbindelse med Generalforsamlingen er der optagelsesprøve for de håbefulde aspiranter. 
Derfor denne invitation også til alle nye medvirkende: Mød op (husk rent undertøj!), bestå 

den svære optagelsesprøve – og få båndet!  Vi glæder os til at se jer! 

HUSK: Tilmelding nødvendig hvis man vil spise med! 
Efter Generalforsamlingen er der spisning med tilbehør (!) og festligt og hyggeligt samvær. 

Tilmelding til spisning (90,- kr. kontant eller MobilePay) senest 3. juni 2020 på  
tilmelding@studenterrevyen.dk - husk navn og antal 

Venligst bemærk: Generalforsamlingens afholdelse er med forbehold 
for de officielle udgangs- og forsamlingsmuligheder på datoen.  
Følg med på vores hjemmeside og facebook for seneste nyt. 

�2

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
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Studenterrevyen 2020 - “Ingen dækning” 
Siden 1986 har jeg med gode venner fyldt en revysal hvert år – men det er første år, hvor jeg 
fra så godt som alle har hørt: ’Det var godt nok den bedste revy, vi længe 
har set!’ – og det er jo et kræsent og erfarent publikum! 
Jeg må give dem ret – Og stedet gav en meget fin ramme om det hele, så 
tak til Jacob Morild, der lige har fejret sit 20 års jubilæum om bord, nu 
på Liva II. Jacob er gammel Acteur, og var med tilbage i 1986, så det er 
dejligt at se at kontinuiteten kan medføre fornyelse.  
Selvom rammerne måske var lidt snævrere end vi plejer, var det så meget 
mere intimt, og Kenneth Kreutzfeldt, der stod for teknikken, leverede 
sammen med Randi Jørgensen et flot multimedieshow, der dannede en 
super baggrund for det nye hold af skuespillere under Maria Gardes 
kyndige ledelse og instruktion: Louise Vangkilde, Katja Larsen, Jonas 
Stimose og nok en Garde: Jakob Garde. 
Maria præsenterede programmet som værende de emner ’Der optog unge 
mennesker’. 
Og det startede da også med klimaet, hvor deltagere kom susende, 
løbende, svømmende og på løbehjul uden at bruge CO2. Selvom det måske nok var lidt 
tvivlsomt om det var muligt at svømme fra Køge. 
Første halvleg havde flere supergode numre: Carsten Hedes nummer ’Tryk igen’ om 
forviklinger ved tast selvnumre, Peter Engholms ’Den utro konsulent’ , der med sproglige 
fornyelser handlede om vigtigheden af at kunne ’disrupte’ et fast forhold med fokus på 
forskellige kompetencer, herunder fransk i forskellig variant med relevante touchpoints. 
Mere alvorlig, men meget rammende, var Carsten Scheuers ’Salme i Gravmol’ med relevans 
til Syrien, efterfulgt af Peter Engholms sexskole med piktogram i en meget veludført 
fremtræden. 
Men toppen af første halvleg var Jonas, der gav den som 
Dronning Margrethe ’Du så det først hos os’ – hvor 
Margrethes frimærker var bevis på den første ’selfie’ (godt 
nok analog!). En herlig sketch, der præsenterede Hendes 
Majestæt som Youtuber, og med alle borgere som followers 
og Kongelige Hofleverandører som sponsorer. Den kunne 
godt gøre sig i Cirkusrevyen – og også med Jonas’ 
fuldskæg! 
Kim Preuthun – én-mandsorkester og ’blind passager’, som 
har været fast og bærende kapelmester siden starten af år-
tusindet - var helt på toppen i sit nummer ’Fat i Firserne!’. 
Jakob Garde stod bag nummeret: ’Psykolog’ – ’min 
kærester tvang mig’ og halvlegen blev smukt rundet af med 
en lille ballet. 

Anden halvleg åbnede med en sketch om alle de (os?) der har nok i sig selv – en borger- 
serviceparodi, skarpt fulgt af ’Kolde Hænder’ , en sketch af Peter Engholm, som var en barsk 
historie om servicen overfor ældre og arbejdsløse. ’Morfar er død!’ – men der var jo heller 
ikke mere tilskud til bad, indkøb og hjemmeservice.  

-> 
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Et sjovt sangnummer om vejarbejde 
(Va’arbejd’-Va’arbejd’) udstiller den 
tilsyneladende manglende planlægning i 
offentlige gravearbejde. Godt udført 
nummer med en opdateret musikstil og en 
sjov ide af Nis Pedersen. 
’Panik i Prøverummet’ (tekst af endnu en 
Garde: Annie Birgit Garde) – en sjov satire 
over udsalg og dametøj. Selv lynlåsen måtte 
give op!  
Blandt anden halvlegs bedre numre var klart 
’Faking News’  og ’Badedyrenes Beskyt- 
telse’, som Katja og Jonas gav i suveræn 
stil. ’Er du krænket?’ og nye, ’thun-bær’ på Amager. 
Lalandia sketchen handlede om de udrydningstruede badedyr : Et overlevende badedyr, der 
lignede en søko, viste sig at være Claus Hjorth Frederiksen, der var strandet. 
Louise gav Peter Engholms ’Nationalsporten’, mens Jakob tog sig at ’Klimasangen’ og var 
forberedt, da han både var livredder og svømmelærer. Det indeholdt en genial omklædnings-
gimmick. Så kan vandet bare stige! 
Efter et par gode numre om gensplejsning og en anderledes reform – med cirkulær erotik – 
et sjovt nummer om curlingbarn og en fin og flot finale. 
Kort og godt: Det var en fremragende  revy og vi håber at se holdet deltage også i fremtiden! 
Stilen var frisk og opdateret, og kvaliteten var i top. Det usædvanligt lille hold på scenen gav 
nogle muligheder, som ikke var så ringe. 

Søren Duus Østergaard, Ex-præsident 
PS: 
Efter at dette er skrevet, og vi befinder os i pandemiens vold, kom jeg til at tænke på, at en 
sjælden gang har Studenterrevyen forsøgt at være forudsigende på den høje nagle: ’Gris på 
Gaflen’ i 1962 var et klart eksempel, men revyen i 2018 ’Jorden går under på fredag’ var nok 
det tætteste, vi kan komme på dagens globale situation. Der var mange, der ikke rigtig brød 
sig om den – men den var forud for sin tid, helt klart. 

SDØ 

Præsidenten har ordet  Vi skal vise alverden at vi….. 
Søndag d. 2. februar kunne revyholdet omsider entre Café Liva.  
Tre ualmindeligt hektiske døgn fulgte: Opsætning af kæmpe videovæg, skærme, produk- 
tion af videomateriale, kostumer, lys, lyd m.m.m. og skuespillere, musik og instruktør 
som knoklede, for at blive klar til generalprøven onsdag aften. 
Café Liva er et serveringsteater, så med om bord var restaurant Tapa del Toro, som stod 
for alt fra Tapas menuer inden forestillingen til drikkevarer m.v. før, under og efter fore- 
stillingerne. . Det blev et for begge parter meget positivt bekendtskab som vi håber kan 
fortsætte i 2021. 
Onsdag d. 5. februar blev traditionen tro afholdt som generalprøver i Kgl. Mayestaits 
Acteurs regi skal, med efterfølgende Nachspiel – nu i nye omgivelser. 
    Fortsættes side 8 -> 
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Gallafesten 15. februar 2020 

Efter Gallaforestillingen samlede 43 festklædte deltagere sig til velkomstchampus på 
balkonen i Klærkesalen. Derefter gik det slag i slag under kyndig ledelse af ex-præsident 
Søren Thorborg. Der var fællessange, solistoptræden, snakken, spisning og drikning. 
Præsidenten sang sammmen med gemalen om kærlighed (ikke den sædvanlige - den anden), 
toastmasteren sang om sin søn og havde en hilsen fra sommerlejren. Hans frue, Inger, sang 
på jysk om Connie, Frits sang sin folkevise, Gorm belærte os om en lille fidus og Kim 
akkompagnerede og præsenterede os for den grimmeste mand i byen. 

Der var digtekonkurrence mellem bordene (bord 
fem vandt), og en række jubilarer blev behørigt 
fejret: Frits Krog-Meyer, Carsten Hede og Søren 
Thorborg 25 år. Ex-præsident Hans Andersen og 
Præsident Kirsten Iversen 50 år. Sidst men ikke 
mindst fejrede Beate Christensen 60 år i Thalia´s 
og Acteurernes tjeneste, og hun sang da også på 
glimrende vis for i “Pige træd varsomt”.  
Tak og TIL LYKKE. Og naturligvis Acteur-March. 
Efterfølgende var 
der lystig løsslup- 
pen Lanciers og       
livlig live dans. 

  Ved midnat fejredes Jacob Gardes og Præsidentens fælles 
fødselsdag - dog med lidt forskellige årstal. TIL LYKKE. 
Tak for en festlig aften med god mad, højt humør, visekunst, 
sang og bægerklang. 
Så kan man ikke ønske sig mere!  
Nåh jo: Måske at flere liiiiige havde undt sig selv at deltage i løjerne!                   RedActeuren 

    
Hulke-af-fest    22. februar efter matinéforestillingen og efter 
storskærm og alt på og bag scenen var ryddet, var der tapas ved fælles 
langbord på Liva.  
Der blev uddelt priser: Britta og Randi uddelte “Årets redning” til Katja.  

Præsidenten uddelte “Duracell-kaninen”  
til Kenneth og “Screen Queen” til skærm- 
trolden Randi, som også blev hyldet af 
Pernille (på video) for sin indsats. 
Pernille selv vandt “billetprisen” 
for sit salg af 22 billetter ifølge 
Susanne og Britta. 
Skibets kunstneriske kaptajn, Jacob 

Morild, kiggede forbi og deltog i hyggen. Og gav håndslag til 
Præsidenten om at spille igen på Liva i februar 2021.  
(Det var jo før corona lukkede alt. Alt kan ske!)  
Så satte Kenneth dansemusik på, og de unge dansede og festede an- 
giveligt til den lyse morgen. TAK FOR I ÅR!                 RedActeuren 
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Carsten      Søren          Hans 
Beate        Kirsten         Frits



Mindeord 
Acteur, Æresmedlem, ex-præsident Thomas Sørensen døde 26. januar 
2020, 90 år gammel. 
Thomas blev acteur i 1975, hvor han var spotfører i 
forstillingen “Almindelig Dansk Antiparti” og fortsatte i 
lysgruppen, indtil han blev præsident i 1979.  
Han var primus motor i vores 50-års Jubilæumsfore- 
stilling “Han, Hun og Hamlet” i efteråret samme år. 
Naturligvis med stor gallafest med over 300 gæster med 
Dronningen og Prins Henrik i spidsen.  
Thomas var præsident til 1982, hvor han overlod posten 
til undertegnede. 
Som mangeårig besøgschef på Tuborg sørgede han for 
helsides reklamer for GuldTuborg i vores programmer, 
og han var vært på Tuborg for vores 60-års jubilæumsfest i 1989, hvor acteurbørn (ligesom i 
1982) opførte en juniorrevy, og meget anden underholdning. 
Thomas var en elskelig, gæstfri, humørfuld acteur. En god ven, som vil blive stærkt savnet. 
Vore tanker går til Mona, som han fejrede krondiamantbryllup med i 2018. 

RedActeuren 

Acteur, Æresmedlem, ex-præsident, talepædagog, cand. jur. Niels Ole 
“NO” Sølberg døde 23. marts 2020, 80 år gammel 

NO debuterede som skuespiller i Studenterrevyen 1968 ‘Hjælp 
doktor, min Pinter Wesker’ - eller ‘Enden på den guddommelige 
komedie’, og det blev starten på en stor karriere i Kgl. Mayestaits 
Acteurs. 
Efter en afstikker til Merc-revyen 1969, medvirkede han igen i 
studenterrevyerne 1970-71, 73-75 samt i 50-års jubilæums-revyen 
1979. 
Desuden medvirkede han i mange visekroer og andre arrangementer, 
hvor hans markante stemme gjorde sig gældende som såvel forsanger 
som solist og konferencier. Han var visesanger med forkærlighed for 
det lidt ældre repetoire, som han levendegjorde på sin egen fine måde 

- ikke mindst på baggrund af uddannelsen og arbejdet som talepædagog. 
NO har - som den hidtil eneste - været Præsident i to perioder: 1974-1976 samt 1992-1993. 
Hans skrev og udgav i 2004 bogen“Traditionsefterlevelsesbesigtigelses & vedligeholdelses- 
kontrolkommisionens betænkning” om acteurernes mange traditioner, og blev velfortjent 
Æresmedlem af foreningen i 2008. 
Desværre førte en række hjerneblødninger til en mindre aktiv tilværelse - de senere år på 
plejehjem, hvor NO senest indkaldte til stor fest på sin 75 års fødselsdag. Den, dig og din 
store indsats for foreningen vil vi mindes med glæde. 
Tak for venskab og godt samarbejde gennem alle årene. Du vil blive stærkt savnet. 

RedActeuren  
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Dronningen og Thomas 
Gallafest 1979



Fra de historiske gemmer 
Kgl. Mayestaits Acteurs’ Forhandlingsprotokol 
blev startet i 1933, hvor forfatteren Mogens 
Dam ved Generalforsamlingen samme år blev 
valgt til Præsident med bl.a. Ejler Jørgensen og 
Poul (Poeten) Sørensen i Præsidiet. 

Protokollen blev flittigt brugt frem til 
1937, hvor Eigil Jensen tog over som 
Præsident. Derefter et stort hul frem til 
1946, hvor den dukkede op igen. Det 
blev ved et præsidiemøde vedtaget “at 
protokollen herefter skal føres som 
foreskrevet”. Det var så igen slut i 
april 1948. 
20 år efter - i 1968 under Præsidiet 
Erik Ryge - dukkede den atter op, og 
det blev i protokollen noteret at den 
“vil nu fremdeles blive brugt flittigt”. 
Referatet fra Generalforsamlingen var 
- som tidligere - behørigt indføjet i 
hånden. Tak Jette (Schrøder) Halling. 
Og så glemt igen. Men dog gemt. 
Senest er (maskinskrevet) Generalfor-
samlingsreferat fra 1993 løst indlagt. 
Skal vi prøve igen? 

Under alle omstændigheder er der i 
protokollen beskrivende og morsomme 
referater fra præsidiemøder, fester, og 
generalforsamlinger. 
Ved Præsidiemødet 4. okt. 1933 var det kun 
et punkt på dagsordenen: 
“1. Nu maa der sgu ske noget!” 
30. marts 1936: “Kassereren foreslog, at der 
ikke opkrævedes kontingent, før der skete 
noget virkeligt i Foreningen. Dette, der alle- 
rede var gældende Praksis, vedtoges”. 
Møderne sluttede typisk“presidentielt med 
smørrebrød, øl & nogen snapse”. 
Det var tider!  

Og til Jul sendte man hilsener til Æresmedlemmerne. Eksempel til efterfølgelse? 
Måske flere sjove uddrag fra protokollen en anden gang.        RedActeuren 
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Præsidenten har ordet (fortsat fra side 4) 

Et veloplagt  publikum – som efter-de-fleste-herrers-hårfarve-at-dømme havde et 
mangeårigt kendskab til vores revyer – var begejstrede for det første bud på en aktuel 
tyver-revy – med smil, vid og bid. 
  Og til biddet gik acteurerne ved det efterfølgende Nachspiel, hvor Tapa del Toros søde 
personale beredvilligt hjalp og dækkede op, så vi på anstændig vis (ikke plastik/pap) 
kunne bespises med den traditionelle menu : Zouaveoberstens hjemmegjorte Godard- 
salat, jagtpølse og Chr. IX’s ost med ”kongen”. 
Overraskelsen: Vores dronnings 60 års acteurjubilæum/80 års fødselsdag blev markeret, 
idet vi på den store videoskærm kunne opleve RedActeurens autentiske TV-optagelser 
fra Kgl. Mayestaits Acteurs fejring af 50-års fødselsdagen, hvor Acteurerne stillede op på 
slotspladsen afsyngende Acteurmarchen iført acteurfarvede paraplyer. 
Det blev en helt igennem vellykket aften – og revyen kunne se frem til en succesfuld 
forestilling inkl. en legendarisk “Dronningerunde”.                                         Præsidenten 
 

Fødselsdage:         Stort Til Lykke! 
Acteur, cand jur. Erik Wassard 85 år 15. marts 2020 - Acteurens første RedActeur,  
redaktør af mere end ti-tals flotte revyprogrammer, forsanger ved fællessange, formidabel  
vidende foredragsholder. 40 års jubilar 2014. 
Acteur, tandlæge Olaf Nielsen 85 år 11. april  2020 - skuespiller i “Gris på gaflen” og  
instruktør på Studenterrevyerne 1969 (“Dagen derpå - My Father´s Ghost”) og  1985 (“En 
skør kugle”). Deltog i 50-års jubilæet for “Grisen” 2012.  
Acteur, Overordentlig medlem kategori Litra A, Hendes Majestæt Dronning  
Margrethe II, 80 år 16. april 2020 - Introduktion unødvendig. Majestæten blev acteur 
for 60 år siden!                    RedActeuren 

 
Præsidium 2019/2020: 

     
Præsident: Kirsten Iversen                53 80 65 01                       kirive@hotmail.com 
Kvæstor: Carsten Hede                21 61 63 86                 regnskab@studenterrevyen.dk 
Øvrige præsidiemedlemmer: 
  Gitte Nielsen                51 90 79 24                   boggnielsen@info.dk 
                 Pernille Kehler Brandstrup   29 93 89 16                         kma.pernille@gmail.com 
                                Claus Reenberg                31 60 32 98           clausreenberg@gmail.com 

Zouaveoberst: Kirsten Kongslev                21 60 89 80                    kirstenkongslev@gmail.com 
      

KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:                        www.studenterrevyen.dk 
Webmaster: Susanne Krukov                    20 67 54 80               webmaster@studenterrevyen.dk              

Acteuren udgives af  KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´ Præsidium 
Ansvarshavende RedActeur:  Gorm Dannisboe Iversen  

mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk 
Foto: Povl Dons Christensen og RedActeuren 

Tryk: Sangill Grafisk  -  Oplag ca. 200
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