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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 og betaling til spisning (100,- kr.) senest 3. juni 2022 på  
kma.nemtilmeld.dk - husk navn og antal 
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 der også kan oplyse om kontingentsstatus - på mail: regnskab@studenterrevyen.dk
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Præsidenten har ordet 
Hallo kære ACTEURS - VELKOMMEN til fremtiden! 

”DET STOPPER ALDRIG”  - blev en stor succes – kort (6 
spilledage) men farverig med vid, bid til akkompagnement af  
vores velspillende énmandsorkester.  

En stor tak  først til dem der stod forrest: En vedholdende 
instruktør og et revyhold, der trods ”bump” og total 
coronasmitte,  tappert og stædigt  fortsatte arbejdet - med en 
fin revy som resultat. Desværre måtte vi endnu engang 
undvære generalprøvens traditionelle Nachspiel og 
Gallafesten med fælles fornøjelser og underholdning. 
MEN – UDEN alle jer ACTEURS til at hjælpe for, bag, under 
og over scenen – INGEN REVY! 

Det er et omfattende arbejde – hele året stort set –  at få stablet 
en revy på benene, men det er sjovt og jo flere acteur-hænder 

jo sjovere! 

Årets revy og gode kræfter omkring den var ekstra hårdt ramt, og det blev et stort arbejde for 
de MEGET FÅ, der skulle ”trække tæppet fra”. Det lykkedes takket være en håndfuld 
MEGET dedikerede Acteurs også i præsidiet! TAK for jer.  
FORENINGEN KGL. MAYESTAITS ACTEURS fortjener også en fremtid!  En fremtid med 
både revyer og sociale arrangementer over året. 
Ved GENERALFORSAMLINGEN 7. juni skal der vælges præsidium, og jeg vil opfordre jer 
AKTIVE ACTEURS til at melde ind – jo flere hænder jo bedre fordeling af opgaver!  
Både i præsidiet og i forbindelse med revyen. 

KOM OG VÆRE MED på vores rejse frem mod fejringen af vores to 100-årsjubilæer: 2024 
(vores navn) 2029 (foreningen) . VI STOPPER ALDRIG . 

Bedste Acteurhilsner, Præsidenten 

Mindeord 
Acteur Lisa Duus Østergaard døde tirsdag 12. april 2022, 
77 år gammel. 

Lisa startede i Studenterrevyen 1990 i garderobegruppen, hvor hun 
trofast røgtede sit hverv til og med 2004. Undervejs fik hun - 
sammen med sin mand, Søren, - lokket flere af Duus-dynastiets 
generationer med ind i revyen i mange forskelllige positioner.  

Senest overværede hun “Det stopper aldrig” 25. marts sammen med 
sit og Sørens faste publikumshold gennem mange år. Som sædvanlig 
fyldte de en hel sal! 

Lisa var med sit glade væsen og smil en vellidt og populær acteur, der vil blive husket og 
savnet af såvel medlemmer som publikum. 
Vore tanker går til Søren og familien.            RedActeuren   
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Revy-anmeldelse 

Studenterrevyen 2022  

“Det stopper aldrig!” 

Det stopper ikke, men det blev forsinket på 
grund af Corona ligesom så meget andet, så 
revyen afspejler tiden i alle afskygninger! 

Lisa og jeg havde som sædvanlig fornøjelsen 
at være værter for vores gode venner til den 
årlige revy, hvor vi overværede den fredag 
25. februar, Teater Play – for fuld udblæsning. 
Efter revyen stod én ting klart: Vi har en 
værdig efterfølger til Ulf Pilgaard! 
Revyen blev instrueret af Maria Garde, der 
første gang havde rollen i 2020 og man må 
sige, at det bare er blevet bedre.  
Holdet bestod – udover Kim Preuthun – af 
fire spændende og talentfulde unge og en særdeles skrap special effects-dame, Charlotte Duus 
(nej, ikke familie), som supplerede resten af holdet på forbilledlig vis, især i 2. halvleg. 

På forfatterholdet bemærkede vi især Peter Engholm, med rigtig mange numre og fuld skrue, 
og også Nis Petersen, der også komponerede. Rigtig gode bidrag. 

Første akt indledtes med 
’Rejsekammerater’ – en herlig satire på 
hvad der kan ske, når man rejser til den 
Blå Lagune og finder ud af, hvor 
forurenet den er, og hvorfor den er blå. 
Et herligt nummer om ‘Gennemført 
Genbrug’ – og vigtigheden af at drikke 
gammel vin, ikke handle i IKEA men hos 
Bruun Rasmussen  -  samt en cadeau til 
TV2 for alle deres genudsendelser. De to 
piger, Sofie Rosenkilde og Sara Kuna 
gav den hele armen. 

Moderne teknologi i form af avancerede 
puls-ur, der ovenikøbet kan parres med 
konens/elskerindens – hvilket kan give 

voldsomme problemer, når man kan se, hvorfor pulsen stiger. De to herrer Dennisalias og 
Jakob var på toppen her. 

Et lidt stilfærdigt nummer om forurening førte frem til ’Universel Rengøring’, som var en 
parodi på ’Me To’ udsat for astronomi. Så i stedet for Big Bang skulle vi kalde det ’Det store 
samtykke’ – Igen Peter Engholm. 
                 -> 
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Og så kom Ulf Pilgaards designerede efterfølger: Dennisalias 
Crystallando som ingen mindre end HM Margrethe den II, i 
et forrygende nummer om hvordan kongefamilien sagtens 
overlever, selvom de bliver udsat for apanagestop – der er 
nok af indtægtskilder! 
Musik Kim Preuthun og text af Peter Engholm. Det er lige til 
cirkusrevyen – og måske skulle foreningen overveje at sende 
denne video på youtube til Dronningen i jubilæumsgave? 

Efter et par gode numre om ‘Hjemmeisolation’ kom 
afslutningen ‘Muh!!’  
Og efter pausen fik vi et nummer med hvad vi troede var 
bartendersken – som viste sig at være Charlotte Duus, der ud 
over special effects også er en glimrende sang-performer. 
’Skru op’ til lydmanden – text og musik af Nis Pedersen. 

Et nummer om hamstring – efter Mette F’s opfordring til 
IKKE at hamstre – var en sjov og tavs slow-motion-parodi på 

folk med indkøbsvogne, der hamstrede gær, lokumspapir m.v. og som snuppede fra hinanden, 
når hylderne var tomme. 

Mette Frederiksen skulle naturligvis også ha en parodi – og det gjorde Sofie fremragende, og 
hun lød næsten som Mette. Besøg i en børnehave med uartige børn, som hun fortalte om 
hvordan hun var børnenes statsminister og ville tvangsanbringe dem, hvis de ikke opførte sig 
ordentligt. Hun mente, det var ligesom Rød Stue på Christiansborg, men hun måtte reddes af 
sin spin doktor Martin, da ungerne stillede for nærgående spørgsmål. Godt gået. 

Jakob sang om de politiske souvenirs, han 
havde samlet gennem tiden: Anders Foghs 
rødmalede skjorte, Poul Nyrups cykelhjelm, 
Marianne Jelveds taske og mange flere. 
Sjovt nummer og godt illustreret. 
Næste nummer var en mødregruppe fra 
Nørrebro, som kommunen havde sendt på 
fugletælling på Kalvebod Fælled med en 
ornitolog, der havde meget svært ved at 
komme igennem. Det viste sig, at de meget 
hellere ville gøre som de plejede: at drikke 
øl på Bents Bodega, der var en smugkro på 
loftet, som en nu afdød mand til en af 
konerne havde indrettet. 

’Klicheer’ var et nummer mellem Sara Kuna og Charlotte om hvordan man undgik at blive 
trøster til en besværlig veninde ved at fyre tilstrækkeligt mange ligegyldige klicheer af. 

‘AlkoZoo’ handlede om at besøgstallet i zoo gerne skulle op igen efter Coronaen, så den gode 
Sara havde indrettet noget, som alle danskere satte pris på: Et Alko Zoo med smagsprøver. Og 
det så ud som om hun fik tyllet såvel en Giraføl, en stor fadbamse a la Lars Løkke, en kylling, 
en halv abe og en Elefant m.m. ned – uden at falde ned ad trappen.             -> 
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Politiske stjerner handlede om at sætte to astrologer til at lave en politisk vurdering af de 
politiske partier og den politiske situation baseret på de stjernetegn, som partierne kom fra. 
Mette Frederiksen var åbenbart skorpion, Lars Løkke tyr o.s.v. – et OK nummer, men ikke 
blandt de bedste. 

Afslutningen var igen aktuel – baseret på 
Mette Frederiksens kommentar til Mink-
sagen: 
‘Lev med det!’ Nydeligt nummer, også de 
manglende SMS’er og andet godt blev 
vendt. 

Mine gæster sagde efter forestillingen, at 
det var en af de bedste revyer de havde set i 
flere år, og det er jeg enig i. Dygtige 
skuespillere, godt spil af vores en-mands-
orkester og ikke mindst tak til Maria Garde, 
der igen havde instrueret en fin fin revy! 
Vi glæder os til næste år!        
 Søren Duus Østergaard,  

          ex-præsident (1993-1999) 
 

Selv til et lille teater er 
der brug for megen 
teknik til lys, lyd, 
microportere og til- 
hørende kilometervis 
af kabler. 

Anders Ejlev (tv) og 
præsidiemedlem 
Rasmus Rask Walther 
leverede, installerede 
og styrede det hele på 
flotteste vis. 

Ved Hulke-af-festen uddeltes vanen tro en række priser bl.a.: 

Kim uddelte Hjælper-prisen til Kuna og Vidunderlige-menneske-prisen til Jakob. 
Præsidenten: Druk-prisen til Kuna: En dåse Brutalis-øl! 
Helena havde følgende nominerede til Bar-prisen: Susanne, Kuna og Sofie.  
 Den gik til Sofie for at opildne publikum til at købe cola: Et flot glas. 
Susanne ville udnævne vinderen af Billet-konkurrencen. Men sedlen var blevet væk! 
 Mente dog at kunne huske, at Sofie og Kuna stod lige:  
 De fik en flaske gin. Til deling.     -> 
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Randi uddelte prisen for en særlig indsats: De nominerede var: Maria, Rasmus og  
 Susanne (nyt billetsystem). Det blev ingen af dem!!!  
 Prisen gik til Præsidenten for at holde sammen på det hele - den røde  
 tråd: En rulle rød sytråd. 

Og der var thai-spisning og fri leg: Skuespillerne fremførte hinandens numre, med taler, 
diverse solosang og afskeds-kys-og-kram til langt ud på natten. Det stoppede aldrig……. 

TAK FOR DENNE GANG ! 
RedActeuren 

Fra den gamle forhandlingsprotokol  

Den gang var det jo (ligesom frem til og med 1972) Studenterforeningen, der stod for 
revyen, og hvor KMA “blot” var en fraktion i foreningen. Vi blev, som det ses, aller-
nådigst indbudt til Generalprøven - men fik dog tildelt overskuddet fra den forestilling! 

I protokollen har sekretæren noteret: 
     “Til Generalprøven d. 5/2  48 

paa Studenterforeningens Nytaarskomedie 1948: “Et stykke med Sky og tre med 
forskelligt” var Store Sal fyldt til Bristepunktet. Paa grund af den alm. Forvirring, der 
herskede i Ekspeditionskontoret, var der Brist i Arrangementet med Billetsalget. 
Provenuet til Aktørerne blev ca. 200 Kr.                -> 
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Det er længe siden, at en Forestilling har haft en saadan Publikumstække, som Tilfældet 
var her. Ære være alle gode Kræfter, som har haft en Finger med i Spillet - herunder 
navnlig Scenemesteren.” 

På scenen var bl.a. Karen Glargaard, Jens Rud 
Hansen “GOKKE” (begge senere KMA- 
Æresmedlemmer),  
Gotha Andersen (senere kendt skuespiller),  
Jens Louis Petersen (præsident 1952-57), og  
Poul Jørgensen (senere TV journalist) 

Præsidenten Eigil Jensen skrev i programmet: 
“….. Nu er man spændt paa om Komedien [..] 
er den samme som paa Generalprøven.  
Naa, det er den nu i hvert Fald ikke, for den 
blev først skrevet færdig i Eftermiddag.  
I brave Forfattere gennem flere Generationer! 
Hvor har I meget at takke de øvrige med- 
virkende for. En Time før premieren fik 
Primadonnaen tre nye Vers til sin store Vise, 
medens til Gengæld det, som hun selv syntes 
bedst om, blev strøget - i Gaar røg to Akter 
med tilhørende Dekorationer, kasseret af de 
samme Forfattere, som syntes, at de var saa 
glimrende, da de blev afleveret; og selv om 
det normalt vil tage 100 Malere 100 Timer at 
lave nye, er alt i orden til i aften.” 
 

 

Præsident: Kirsten Iversen                53 80 65 01        kirive@hotmail.com        
Kvæstor: Lise Berrig                20 65 57 24                 regnskab@studenterrevyen.dk 
Øvrige præsidiemedlemmer: 
                 Pernille Kehler Brandstrup   29 93 89 16                         kma.pernille@gmail.com 
  Rasmus Rask Walther           27 57 59 47              rasmus@rask-walther.eu  
  Carsten Scheuer                20 40 99 33                      carsten@scheuer.dk 
  Gustav Jakobsen                   26 13 28 13               fe12gusjak@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
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