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Ex-præsident 
Benjamin råber 
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Korsør 2018



 

Nyt fra Præsidenten 
Siden sidst: 
Præsidiet har brugt tiden til at bese vores lager med revy- 
rekvisitter m.v. i Ringsted og rettet blikket mod den kom- 
mende revy. 
OG nu er vi i gang Kgl. Mayestaits Acteurs ! 
Næsten alle (12 af 14) medvirkende acteurs til jubilæums- 
revyen 2019 mødte frem hos Chresten Speggers 8. novem- 
ber til startmøde.  
Chrestens lækre gryderet fyrede op under det friske studen- 
terhumørs, og på baggrund af Gorms arkivmateriale blev 
numre gennem ni årtier diskuteret og ideer udvekslet på 
festlig og engageret vis. Nu tænker alle kreativt til vores 
næste møde i december – hvor ”retrospexet” lægges i faste 
rammer. 
Det er en glæde at kunne fortælle, at spilletidspunkt, spillested og gallafeststed 
er helt på plads. Vi har atter fået mulighed for at spille i Huset KBH,  hvor vi 
spiller 5 dage med generalprøve 26. februar 2019 og slut lørdag 2. marts med 
matinéforestilling og efterfølgende gallafest i Klerkesalen.  
Og endelig kære Acteurs: vi vil gerne nå at ønske hinanden glædelig jul, 
hvorfor vi inviterer til STEGT JULEFLÆSK & PERSILLESOVS tirsdag 4. 
december (nærmere andetsteds i bladet). 
Vi skal vise alverden at vi, altid kender en god melodi! ;-o 
    Præsidenten 
   
 

Overinstruktøren har ordet 
I foråret 2018 kom jeg i snak med Gorm. Løst og fast og sødt og 
surt. Gorm kom ind på, at foreningen i 2019 kan fejre sit 90 års 
jubilæum, og det var vel værd at markere i en eller anden form, 
med et tilbageblik på gode øjeblikke der endnu engang kunne 
bringe smilet og studenterhumøret frem. Så fik jeg vist sagt, at 
jeg da gerne ville være med på sidelinjen i en eller anden form – 
hvis man ønskede det. 
Nu har vi så fået samlet et herligt hold af gamle aktører, som 
stiller op i uge 9 i 2019 – for at markere jubilæet, med glimt og 
highlights fra 90 år med tradition og fornyelse. Tidsbilleder der på 
mange måder stadig holder vand, selv mange år efter førsteopførelsen. 
Og det, der jo i mange tilfælde blev starten på en karriere for mange 
aktører. 
Jeg glæder mig meget til at være med til at sætte mit præg og mine 
fingeraftryk på Jubilæums Studenterrevyen 2019. 
                        Chresten Speggers, Acteur 
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Da vi fik vores 
navn i 1924 
og forenings- 
stiftelsen 
1929 

Fra Torben 
Meyers bog 
“Minervas børn i 
Thalias tjeneste” 
1944

Sådan startede det



Jubilæer i Kgl. Mayestaits Acteurs 
Et rundt jubilæum er altid anledning til fest og ballade. Også hos acteurerne. 
Vores 40 års (forenings-) jubilæum i 1969 fejredes på Carlsbergmuseet, hvor bryggeriet 7. 
november var vært for os ved en stor gallaaften med deltagelse af flere hundrede acteurs, 
gæster, Kronprinsesse Margrethe og en række honoratiores. 
Efter rundvisning og fadøl i “Kejserindesalen” gik en 40-års retrospektiv revy over scenen i 
“Blå Sal”. Ole Walbom instruerede, og præsenterede de mange indslag og de medvirkende 
acteurs. Arne Balling akkompagnerede på flyglerne. 
Derefter en tre-retters menu med øl og snaps i “Pavillonen”, kaffe i “Bannersalen” og 
“Dronningesalen” afsluttende med dans i “Kejserindesalen”. Hele museet var i brug!  
Og Hotel 3-Falke var indkaldt til hele serveringen. 
50-året i 1979 fejredes med jubilæumsforestillingen “Han, Hun og Hamlet m/k - en 
retrospektiv revy i klassisk regi i nostalgisk sammenfletning af Jesper Jensen og Klaus 
Rifbjerg” ! Instrueret af Torben Jetsmark. Revyen løb af stabelen 10 november i Festsalen, 
Københavns Universitet, Østervold, med efterfølgende Nachspiel samme sted. HM 
Dronningen og HKH Prins Henrik deltog naturligvis. Fest, taler og dans! 
Danmarks Radio bragte 9. december samme år et 55 minutters uddrag af revyen.  
Tuborgbryggeriet i Hellerup var vært ved vores 60 års fejring 27. oktober 1989.  Dér 
opførtes en børnerevy “Sådan, Mor!” Pernille Schrøder havde instrueret de medvirkende 
acteur-børn - alle med velkendte efternavne.  
Naturligvis et gevaldigt gilde med sange, taler og øl og dram, der gled flinkt ned! 
Vores 75-års navnejubilæum 1999 blev fejret på dagen, 14. januar, med en kabaret i 
HUSET. Der var stuvende fuldt med acteurs i Musikcafeen på 3. sal, hvor gamle numre blev 
fremført af nye og ældre medlemmer. De ældste var Karen Glargaard, som debuterede i 
1937, og Kirsten Fogtmann, der startede 1941. Fest, højt humør - og ikke et øje tørt! 
I november samme år markerede vi 70-års foreningsjubilæet med opførelsen af 
“Vandmøllen i Appenninerne”, som selv havde 125 års jubilæum. Det foregik på Hofteatret 
12. og 13. november. Gallaforestillingen den sidste dag indledtes med en prolog skrevet og 
fremført af acteur Klaus Rifbjerg i overværelse af HM Dronningen, som også deltog i det 
efterfølgende 
GallaNachspiel i 
Universitetets Solennitetssal 
på Frue Plads. 
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Samme sted hyldede 
vi ved Gallafesten 
2010 Dronningens 
50-års jubilæum som 
acteur.    
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Fundraising er igen blevet fun-raising 
Revyen 2018 blev en næsten umulig opgave at skaffe 
fondspenge til, da instruktør og tema først blev valgt i 
11. time + instruktørskift langt inde i overtiden. 
Vores gode venner fra A. P. Møller Fonden valgte at 
trække stikket på baggrund af ovennævnte, og det 
samlede resultat blev med et pænt ord skuffende. 

Heldigvis havde Præsidenten og Præsidiet til revyen 
2019 været ude i god tid og shanghaje gode kræfter til 
den kommende revy, således at der i august allerede 
lå en færdig skitse til brug for fundraisingen.  

Henover en måneds tid ca. er der blev søgt i alt 12 fonde, der alle støtter 
kulturelle formål. Jeg har udarbejdet en generel kladde som standard, men 
hver enkel ansøgning skal tilpasses den specifikke fonds formål, således at 
ungdomsinddragelse, lokalt præg eller forbindelse til Kongehuset 
fremhæves, alt efter hvad fondene lægger særligt vægt på. 

Ud af de 12 fonde har vi gode venner iblandt, og Augustinus, Toyota og A. 
P. Møller er vores allerbedste venner, der igennem en årrække har støttet os 
særdeles regelmæssigt. Også Tuborg har været os en god støtte.  

Vores royale navn taget i betragtning kan det virke underligt, at vi ikke 
henter fast støtte fra Kongehuset, men deres ansøgningsfrister ligger 
sædvanligvis i marts-april, hvilket er for tidligt for os, da vi først vælger 
instruktør og efterfølgende tema på generalforsamlingen i det sene forår. 

En ændring fra de senere år har været, at mange fonde er gået over til 
digitale ansøgninger med login via NemID, hvilket både er en fordel for os 
økonomisk og praktisk, men samtidig eliminerer muligheden for snyd med 
fondsmidler - må man formode - hvilket bør være til alle seriøse ansøgeres 
fordel.  

Glædeligt er det at kunne meddele, at der på nuværende tidspunkt (primo 
november) allerede er 
indkommet lovning på 
støtte fra A. P. Møller 
Fonden og Toyota 
Fonden på samlet 60.000 
til revyen 2019, hvilket 
formentlig betyder, at den kommende revy kommer 
til at løbe rundt, da det er et større tilskudsbeløb, 
end vi har budgetteret med at have i underskud. 

Andreas Theil, acteur, fun(d)raiser 
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90-års fødselsdagen 
I sommer besluttede Chresten, Præsidenten og undertegnede, at vi ikke skulle holde audition 
for revyen 2019. I stedet ville vi kontakte “gamle” acteurs, som vi håbede ville/kunne 
deltage i en kavalkade af studenterrevy-numre fra alle årtierne siden vi blev stiftet. 

Det er lykkeligvis lykkedes over al forventning!  
12 skuespillere på scenen, de ældste med over 50 år på 
bagen som acteur - den yngste fra 2017. 

Kim Preuthun er med sine 15 års erfaring i Studenter -
revyen tilbage som kapelmester, og Jan Felskov vil igen 
sørge for lyset i Huset KBH, teatersalen på 4. sal, hvor vi har spillet i tre omgange: 
1998-2002, 2014 og 2017. Og så nu igen 2019. 
 

Nu er puslespillet med udvælgelse og fordeling af numre og koordinering af møde- og øve-
datoer i fuld gang. Alle er entusiatiske og vi glæder os over støtten fra Chresten Speggers! 

Og så skal vi jo også have GALLAFEST i KLÆRKESALEN som afslutning på  jubilæerne. 
Det er lørdag 2. marts kl. 18.00 - men mere om det i næste udgave af Acteuren.  

RedActeuren 
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Sommerlyst Revyen 2018 
Kirsten Siggaard stod forrest på plakaten , 
men det var i lige så høj grad de to Acteurs 
Martin Ahlehuus og Benjamin Lundberg, der 
leverede varen. De tre udgjorde et ligeværdigt 
trekløver, som med entusiasme og nerve 
leverede en velsmurt revy.  

En lille snes Acteurs var sidst i august taget til 
Sommerlyst Jagtkro i Korsør, lokket af 
revyleder Martins medlemstilbud med 
bespisning og revy til favørpris. Og det blev 
en hyggelig eftermiddag. 

Revyens pianist, Carol Conrad, spillede alt fra 
Wagner til ragtime, og det var der behov for, 
for revyen kom vidt omkring.  
Indvandrerdebatten, politik i ind- og udland, 
tv-programmer, klimasituationen, karakterræs 
og naturligvis Dansktoppen – og mere til - alt 
fik sin bekomst. Og i forestillingen indgik en 
morsom løgnedetektor, som havde flere 
anvendelser. Forestillingen var instrueret af 
Lukas Birch, som også havde leveret mange af 
teksterne. 

Vi takker for en fin revy med godt Acteurpræg 
og ser frem til næste års forestilling. 

Carsten Hede 

7

Der er stadig medlemmer, der ikke har betalt kontingent.  
Det er nu på høje tid at få det gjort! 

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.

Tjek evt. din kontingentstatus hos Kvæstor Carsten Hede  - helst på mail: 
regnskab@studenterrevyen.dk



Så er der “Juletræf” 4. december 2018, kl. 18.00 

Hansens Gamle Familiehave, Pile Allé 10-12, 2000 Frederiksberg 
Vi byder på stegt flæsk og persillesovs og 
1 øl/vand. 
Kom og mød gamle acteurs - herunder 
revyholdet for 2019.  
Arrangementet er gratis - det hjælper, hvis du 
har betalt kontingent! 
Tilmelding senest 29. november til 
Susanne Krukov 
på Tilmelding@studenterrevyen.dk  

Præsidiet 

Andre nyttige datoer: 
              Tirsdag  26. februar  2019, kl. 19.00    Generalprøve og nachspiel 
              Onsdag  27. februar  2019, kl. 19.00    Premiere  
              Torsdag 28. februar  2019, kl. 19.00    Forestilling (solgt) 
              Fredag     1. marts     2019, kl. 19.00    Forestilling (solgt) 
              Lørdag     2. marts     2019, kl. 15.00    Gallaforestilling 
              Lørdag     2. marts     2019, kl. 18.00    Gallafest i Klærkesalen 

              RedActeuren ønsker alle en Glædelig Jul  
og et Godt Nytår! 

 

Præsidium 2018/2019: 
     

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 
  Wivi Dalmark               20 25 74 80          wivi@benzondalmark.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: Susanne Krukov                    20 67 54 80            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: Sangill Grafisk  -  Oplag ca. 300
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