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Nyt fra Præsidenten                   STUDENTERREVYEN 2009

Hvad er meningen? 
Vil læser dagligt om meningsmålinger, meningsdannelse og meningsfuldt 
arbejde. Men hvad er meningen med det hele? Studenterrevyen 2009 
undgår de korrekte meninger og mener en helt masse om meninger. 

Vi håber, det kommer til at give mening og ikke bliver alt for meningsløst. 
Det er jo ikke meningen.

Dette var overskriften og oplægget, der blev produceret på et særdeles veloplagt forfatter- 
møde, der blev afholdt i præsidentens spisestue. På mødet var også instruktør Claus 
Reenberg og kapelmester Kim Preuthun. 

På forfatterholdet så vi Martin Ahlehuus og Carsten Hede kendt fra de seneste års revyer. 
Desuden kom Ole Bjørn Jacobsen, der var forfatter på en række studenterrevyer i 70´erne.

Præsidenten vil nok også komme med en tekst eller to, ligesom der er kontakt til flere for- 
fattere fra egne rækker, herunder én ex-præsident. Der har været kontakt til de professio- 
nelle og vi har tilsagn om bidrag fra flere af dem. 
Carl Erik Sørensen har allerede sendt to tekster. 
Vi ligger i forhandling med Wulff & Morgenthaler om brug af et par af deres skæve idéer.

På mødet blev der udtænkt mange spændende idéer ud over titel og et set-off, der kan 
bruges til reklame, sponsor arbejde m.v. 

Forfatterne og instruktør Claus Reenberg holder fast i idéen om at give revyen et mere 
moderne formsprog med en blanding af ungdommelige udtryksformer som rap og stand-up 
OG mere traditionel revy-genre. Man vil bruge dette til at sætte gammelt og nyt over for 
hinanden inden for det ovenstående tema.

Så de kreative processer kører godt fremad.           

Spillested 2009  Røde Kro Teater er lukket. Hvad gør vi?

Røde Kro Teater har torsdag den 30. oktober 2008 indsendt konkursbegæring til 
Skifteretten. På baggrund af den indgivne konkursbegæring har Københavns Ejendomme 
ophævet lejemålet. 

I første omgang var der en chance for, at vi kunne leje lokalerne direkte hos kommunen og 
dermed alligevel komme til at spille der. 

Vi har flere gange været i kontakt med Kulturborgmesteren; men hun oplyser, at kommunen 
vil prøve at udleje lokalerne til anden side hurtigst muligt. Derfor kan hun ikke love, at vi 
vil kan leje lokalerne i den ønskede periode, da det betyder, at forvaltningen skal reservere 
lokalerne og dermed ikke får mulighed for at udleje dem til andre.

Præsidiet er i gang med at undersøge en række andre lokaler; men ved redaktionens 
slutning var der ikke nogen afklaring. 

Der arbejdes fortrøstningsfuldt og vi er overbevist om, at der bliver fundet en løsning. 
Følg med i denne proces på hjemmesiden. 
       Søren Thorborg, Præsident
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Instruktør Revyen 2009

  
Claus Reenberg   -   den nye instruktør

Instruktør og coach
Han har været coach for instruktøren på Projektmagernes opsætning af Omgang og har selv 
instrueret Comoedias opsætning af det berømte og krævende Rocky Horror Show. 

Claus er selv musiker og komponist. Han har skrevet musikken til en opsætning af Et Jule- 
eventyr og han er forsanger i bandet August and the Seasons. 

Drillet med revy
Trods sin unge alder har Claus altså en vis erfaring. Han har gennemslagskraft og en pas- 
sende mængde ydmyghed. Han vil gerne stå for en seriøs linje parret med medindflydelse 
og sammenspil. Claus kunne godt lide revygenren allerede da han gik i skole. Og han blev 
faktisk drillet for det! 

Og ja, han er i familie med Jørgen Reenberg; men det er langt ude.

Præsidiet glæder sig til samarbejdet med Claus Reenberg.           Præsidenten

Audition
De to sidste søndage - 16. og 23. november - blev der afholdt audition på Utterslev Skole, 
hvor op mod 40 håbefulde havde tilmeldt sig for at afprøve talentets muligheder.

Men der bliver helt sikkert fundet et stærkt hold!              RedActeuren
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Studenterrevyen satser i år på unge kræfter i 
instruktørstolen. Claus Reenberg er 25 år. 

Han har en del erfaring med instruktion af 
amatører i den halvprofessionelle ende af 
skalaen. 

Claus har læst hos instruktør Henriette Holm 
Pathare og skuespiller Judith Rothenborg og 
søger ind ved teaterskolerne. 

Han har medvirket i kortfilmen Spejlet og i 
Morti Vizkis Ulvetime på Boldhus Teatret samt i 
Projektmagernes opsætning af Kim Larsen 
musicalen Kielgasten.

Ved redaktionens 
deadline forelå 
der endnu ikke en 
afgørelse fra den 
strenge dommer-
komite. 

  



Forestillingsdatoer Revyen 2009

Torsdag  den 19. marts  kl. 20         Generalprøve
Fredag   den 20. marts  kl. 20         Forpremiere
Lørdag   den 21. marts  kl. 20         Premiere

Mandag  den 23. marts  kl. 20         forestilling
            ! sal reserveret Thorborg KBH kommune
Tirsdag  den 24. marts  kl. 20         forestilling
Onsdag   den 25. marts  kl. 20         forestilling
Torsdag   den 26. marts  kl. 20         forestilling - reserveret Assistance
Fredag   den 27. marts  kl. 20         forestilling  
            ! sal reserveret CGKH
Lørdag   den 28. marts  kl. 17         Galla-forestilling

Mandag  den 30. marts  kl. 20         forestilling
Tirsdag  den 31. marts  kl. 20         forestilling
Onsdag   den   1. april  kl. 20         forestilling
Torsdag  den   2. april  kl. 20         forestilling
Fredag   den   3. april  kl. 20         forestilling - reserveret Søren Duus
Lørdag   den   4. april  kl. 20         forestilling - reserveret Assistance
Søndag   den   5. april   kl. 16         matiné-forestilling

Ret til ændringer forbeholdes

Billetpriser og spillested:   - følg med på hjemmesiden

        og i næste nummer af Acteuren

Plakatkonkurrence
Så er plakatkonkurrencen for revyen 2009 skudt i gang.

Hvis du vil være med, så skal du sende dit kreative forslag til Randi Jørgensen: 

  mail4randi@gmail.com senest den 31. december.

Mangler du inspiration til plakaten, så se artiklen om revyen side 2 her i Acteuren.

Plakaten skal indeholde teksten:
  Kongelig Mayestaits Acteurs præsenterer 
  Studenterrevyen 2009 - “Hvad er meningen”
  19. marts til 5. april på xyz Teater 
  (dette retter vi når spillestedet er fundet)
  Billetsalg via BilletNet eller vores billettelefon 33 32 15 11

Desuden skal Acteurbåndet - eller dele af det - være med på plakaten.

Der er præmie for det forslag der antages og anvendes!                 Randi
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ActeurService:   Æresmedlemmer

Efter de seneste udnævnelser (se Acteuren, August 2008) ser rækken af Æresmedlemmer 
således ud:

- fhv. præsident Niels Hummeluhr
- fhv. præsident Thomas Sørensen
- fhv. kvæstor Niels Krognos
- visesanger fru Kirsten Fogtmann
- fhv. præsident Gorm Dannisboe Iversen
- pianist & komponist Jørgen Storch
- fhv. præsident NO Sølberg

Afdøde Æresmedlemmer er blandt andre:
- visesanger fru Karen Glargaard (født Berntson)
- fhv. præsident Jørgen E.O. GAMLE Hansen
- sceneinstruktør Ole Walbom
- fhv. præsident H.O. Hansen (HOF)
- fhv. præsident Eigil Jensen
- gastronom Eiler Jørgensen
- forfatter Mogens Dam
- civilingeniør Jens Rud Hansen (GOKKE)
- fhv. præsident Erik Ryge

 

Kontingent 2008/2009

Vi har gennemgået foreningens bankkonti og kan se, at antallet af indbetalte 
kontingenter så småt er begyndt at tage til. Og tak for det! 

Med henvisning til kontingentdebatten på Generalforsamlingen iler vi nu - lidt 
forsinket, undskyld! - med Præsidiets beslutning om kontingent for perioden fra 
generalforsamlingen 3. juni 2008 til næste generalforsamling 26. juni 2009. 

Kontingentindbetaling foretrækkes udført i starten af foreningsåret, så der er midler 
til udsendelse af Acteuren.

Kontingentet for 2008/2009 er 150 kr. pr. medlem (uanset om medlemmet 
ønsker elektronisk eller postal levering af foreningens blad Acteuren).

Indbetalingen kan ske til foreningens bankkonto 4280 505 633 - alternativt 
girokonto nr. 542-7584, Kongelig Mayestaits Acteurs, c/o Hans Andersen, 
Virumgade 46 C, 2830 Virum. 
Husk at angive tydeligt navn så du kan blive rigtigt registreret!

Skulle dit eget bogholderi efterlade tvivl i dit sind om din kontingentstatus ret da 
henvendelse til Foreningens Kvæstor Hans Andersen, der kan informere om, 
hvornår du senest har ladet foreningen tilflyde midler til dækning af dit kontingent.
         Præsidiet
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Læs mere om dette og mange andre 
spændende emner vedrørende 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
i

 Traditionsefterlevelsesbesigtigelses- 
& 

vedligeholdelseskontrolkommisionens 
Betænkning af 2004. 

Den er god at blive klog af! 

Bestil den via vores hjemmeside under 
“Shop”.



Siden sidst
Årets ØL-ejr / Ø-Lejr planlagt for 31. august måtte desværre aflyses i sidste øjeblik. 

Præsidiet udsendte 28. august på Groupcare følgende lakoniske meddelelse:

“På grund af ringe tilmelding er skovturen til Dyrehaven aflyst på søndag. De dårlige vejr-   
udsigter og Bakkens lukning på søndag må have afholdt mange fra at vælge at komme med 
på den nye udgave af ØL-ejeren, så derfor bliver hestevognene fredet og motorcyklerne får 
mere plads.”

Vi håber på bedre vejr og større tilslutning i 2009.              RedActeuren

 

Besøg på Pantomimeteatret

                                                    

Revypris til Carsten Hede

                    
En af Studenterevyens trofaste og fine “husforfattere” deltog - sammen med statister fra 
Rødovre Revyen - i Danmarksmesterskabet i Revy i Juelsminde 5. - 6. september i år. 
Revyfestivalen havde deltagelse af hele 31 revyer, som præsenterede i alt 49 numre. 
Carsten vandt 2 ud af 7 kategorier:

Bedste tekst/ide (“Tag endelig ikke fejl”) og Bedste sketch (”Sovsepolitik”).

I dommerpanelet sad - blandt andre - Lisbet Dahl, Vicki Berlin og Josefine Passer.

Acteuren ønsker Til Lykke!           RedActeuren

6

Der var stort fremmøde i Tivoli, da 
der var indbudt til rundvisning på 
Pantomimeteatret 9. september. 

En kompetent og underholdende 
rundvisning af Henrik Lyding gav os 
en fin fornemmelse for traditioner og 
vilkår for det daglige arbejde på dette  
specielle gamle teater, der siden 1874 
har opført pantomime og ballet med 
levende musikledsagelse. Bagefter 
hyggeligt samvær på Søcafeen.

                                     RedActeuren



Kommende arrangementer

Julefest     28. november kl. 18.26, Utterslev Skole, 

kantinen i bygning 6, Skoleholdervej 20, 2400 København NV

Nu nærmer den søde juletid sig. Derfor er det også tid til Kongelig Mayestaits Acteurs store 
julefest. Festen hvor vi mødes, hygger, synger, drikker øl og snaps samtidig med, at vi 
indtager Kirsten’s lækkerier. Vi serverer komme-til-tiden-øl klokken 18.27. Du skal 
selvfølgelig medbringe dit gode humør, en nissehue - samt 100,- kr. for traktementet.

Tilmelding: Kirsten Kongslev, kiko.135@ofir.dk, telefon: 21 60 89 80 
  senest tirsdag den 25. november 2008

For de interesserede er der introduktionsmøde for revyen 2009 kl. 17.30 samme dag, 
samme sted, hvor der er mulighed for at møde det nye revyhold. 

                                            Præsidiet

Festkalender - sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Opstartfest         Lørdag d. 31. januar 2008  kl. 18.30 

     Pris:100,- kr., tilmelding til Kirsten Kongslev, 
     kiko.135@ofir.dk, telefon: 21 60 89 80 
     senest onsdag den 28. januar 2009  
     Sted: Følg med på vores hjemmeside
 

Midtvejsfest     Fredag d.  28. februar  2009  kl. 18.30

Generalprøve med Nachspiel ! Torsdag d. 19. marts    2009  kl. 19.00

Gallaforestilling med Gallafest Lørdag d.   28. marts   2009  kl. 17.00

Hulke-af-fest! ! ! ! Søndag d.     5. april    2009!

Generalforsamling! ! ! Tirsdag d.   26. maj !  2009

Mere om disse arrangementer følger.......
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...indtil da ønsker (Red)Acteuren   

                   

!l"delig Ju#
&

!odt Nyt Ac$ur-%&



Opfordring til at melde sig under fanerne til Revyen 2009

      
Kontakt produktionschef Pernille Brandstrup       phbrandstrup@hotmail.com

Kongelig Mayetaits Acteurs´ Præsidium 2008/2009:
          
Præsident:     Søren Thorborg 33 11 09 07                    thorborg@pc.dk
Kvæstorer:
Foreningsregnskab  Hans Andersen 29 66 24 01    hans@andersen.tdcadsl.dk
Revyregnskab:     Peter Fausbøll  99 55 79 83      pefa@abmosegaarden.dk
Sekretær:     Randi Jørgensen 21 25 51 93        mail4randi@gmail.com
Øvrige præsidiemedlemmer:
      Janni Nielsen  30 95 02 97    janni_nielsen@hotmail.com
      Lise Berrig  33 31 00 33                liseberrig@mail.dk
      Henrik Winthereik 26 15 13 06            henrik@winthereik.dk
Associerede:     Britta Kirstein  40 61 75 78            kirstein@post1.tele.dk
Fundraising     Bodil M. Jensen 40 31 35 44        bmjconsult@gmail.com
      Niels Bukholt  23 71 15 62 niels_bukholt@hotmail.com
Revyproduktion     Pernille Brandstrup 22 94 89 16     phbrandstrup@hotmail.com
Billetsalg     Susanne Krukov 20 67 54 80                susannekrukov@mail.dk
      Billetsalgstelefon 33 32 15 11       billetsalg@studenterrevyen.dk
Presse      Povl Dons Christensen  20 16 22 58   presse@studenterrevyen.dk
Webmaster     Susanne Krukov           webmaster@studenterrevyen.dk

Zouaveoberst:    Kirsten Kongslev 21 60 89 80     kiko.135@ofir.dk

Kongelig Mayestaits Acteurs´       hjemmeside:                      www.studenterrevyen.dk

_________________________________________________________________________________

Acteuren udgives af Kongelig Mayestaits Acteurs´s Præsidium

Ansvarshavende RedActeur: Gorm Dannisboe Iversen, tlf: 39 69 45 01 - gordani@live.dk

Tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk  -  Oplag ca. 500
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Kom og vær med - vi har brug for alle 

kræfter på mange poster:

! kostumier og sypiger 
! scenefolk
! rekvisitør
! og alt muligt andet......


