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og nyslåede Thomas

Referat'af'generalforsamling'i'Kongelig'Mayestaits'Acteurs'
onsdag'd.'11.'juni'2014
Præsident Janni Nielsen byder velkommen og indleder generalforsamlingen med at indvie
de nye acteurs. Gorm Dannisboe Iversen agerer defensor, og Søren Thorborg er aktor.
De nyoptagne acteurs er: Sidsel Hindhede Kristensen, Thomas Bo Jørgensen, Markus
Borg, Julie Thaysen Elming, Timm Højbjerg Jakobsen, Benjamin Martinus Ellegaard.

1. Valg af dirigent
Præsidiet foreslår Lise Berrig som dirigent, og hun vælges enstemmigt.
Dirigenten fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Præsidiets beretning
Præsidenten starter med at rose årets netop afsluttede revy. Trods små lokaler med store
udfordringer på bagsceneområdet var hele opsætningen en succes. Der blev udvist stor
kreativitet fra de forskellige produktionsområder, og specielt garderoben overraskede med
en flot udført opgave på trods af meget specielle forhold. Det var også rigtig dejligt igen at
have en foreningsbar, som blev et slags samlingspunkt under hele spilleperioden.
Der er blevet skiftet spillested til i år, og Planeten i Huset KBH er en del af en proces for at
trække studenterrevyen mod et yngre publikum og et sted, hvor vi skal opbygge et navn
omkring. Segmentet er unge mennesker, og Huset er et optimalt sted til det. Allerede nu er
der forhandlinger i gang med Planetens forpagtere Haut om næste år.
Instruktør for Studenterrevyen 2015 er allerede nu blevet fundet. Det er Thomas Bo
Jørgensen.
Janni bekendtgør, at hun ikke genopstiller som præsident, da hun har for travlt med rollen
som mor til snart to børn.
Thomas Bo Jørgensen får ordet til en kort præsentation af tanker omkring næste års revy.
Han meddeler, at der skal gøres op med ”plejer-mentalitet” i forhold til produktionen, og at
folk i højere grad opfordres til at gøre opmærksom på, hvad de har lyst til at lave, og man
den vej igennem vil skabe en større aktivitet i foreningen og på den måde større
sammenhold.
Herefter spørger dirigenten, om der er kommetarer fra salen.
Søren Thorborg udtrykker glæde over et tiltrængt og vellykket generationsskifte og
fremsætter ønske om en eftermiddagsforestilling næste år, hvor det efterfølgende kunne
være muligt at holde fest. Andreas Theil fra præsidiet svarer, at der allerede arbejdes på det i
forhandlingerne med Haut.

3. Kvæstor fremlægger det reviderede foreningsregnskab til godkendelse
Foreningsregnskabet for perioden 1/5-2013 - 30/4-2014 er vedlagt.
Regnskabet blev godkendt.
4. Kvæstor fremlægger det reviderede revyregnskab til godkendelse for revyen

for perioden 1/1-2013 – 31/12-2013
Revyregnskabet for perioden 1/1-2013 - 31/12-2013 er vedlagt.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Ingen.
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1. Valg af præsidium
Præsident:
Janni Nielsen genopstiller ikke.
Thomas Vilhelm Larsen stiller op og vælges 1 år.
Øvrigt præsidie: Andreas Theil genopstiller og vælges for 2 år.
Ditte Bille genopstiller ikke.
Timm Højbjerg Jakobsen stiller op og vælges for 2 år.
Sidsel Pi Andersen stiller op og vælges for 2 år.
Ole Bjørn stiller op og vælges for 1 år
Det samlede præsidie består nu af:
Præsident Thomas Vilhelm Larsen (på valg 2015)
Kvæstor Hans Andersen (på valg 2015)
Martin Ahlehuus (på valg 2015)
Ole Bjørn Jacobsen (på valg 2015)
Timm Højbjerg Jakobsen (på valg 2016)
Sidsel Pi Andersen (på valg 2016)
Andreas Theil (på valg 2016)

2. Valg af revisor
Fritz Krogh-Meyer genopstiller som revisor og vælges.
Susanne Krukov stiller op som revisorsuppleant og vælges.
Søren Thorborg stiller op som revisorsuppleantassistent og vælges.

3. Beretninger fra diverse kommisioner og nævn
Fanebesigtigelsesudvalget konstaterer, at fanen ser fin ud.

4. Eventuelt
Kim Preuthun meddeler, at han modsat tidligere udmeldinger vil være til rådighed som
pianist.
Erik Wassard hyldes i forbindelse med sit 40 års jubilæum og modtager en flaske portvin.
Den afgående præsident Janni Nielsen modtager en buket blomster som tak for perioden
som præsident.
Referat godkendt.
Janni Nielsen
Præsident

Andreas Theil
Referent

Lise Berrig
Dirigent

I år fandt Generalforsamlingen sted i beboerlokalet i Randi Jørgensens lejlighedskompleks på Bodenhofs Plads - med deltagelse af ca 35 medlemmer, der sad tæt og
hyggeligt i sommervarmen og overværede optagelse af de nye acteurs, gennemførelsen af
dagsordenen og efterfølgende spisning. Skønt ikke alle havde tilmeldt sig til spisningen
(sic!), var der nok til alle. Tak til zouaveobersten! Til gengæld måtte der budstikke til
nærmeste købmand for at skaffe mere øl!!!!
Der var fællessange fra Søren Thorborgs fine sangbog og et ØL-potpourri blev det også til.
Det hele selvfølgelig akkompagneret af Kim Preuthun - nu på harmonika. Det gav stemning!
Der er billeder på næste side.
Tak til Randi for husly, tillykke til det nye Præsidium og pøj pøj til instruktøren 2015.
RedActeuren
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Optagelseskantate

Præsidenten aflægger beretning

Den nye Præsident
tegner og fortæller

Og så blev det den
nye instruktørs tur

Fanebesigtigelse

Festlig Acteur-March,
og så var der spisning - nu med ekstra øl !
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40 års acteurjubilar Erik Wassard
Jubilæet blev markeret ved Generalforsamlingen med ActeurMarch og en flaske portvin til jubilaren.
Erik blev Acteur i 1974 som “direktør” for årets forestilling og
ledende senior i Studenterforeningen. Han var redaktør af
revyprogrammet 1976-87 samt 1993 og stod for det nok flotteste
og mest omfangsrige program i forbindelse med “Han, hun og
Hamlet”, som blev opført ved vores 50 års jubilæum i efteråret
1979. Programmet er på 36 sider og en evig kilde til information
om Studenterrevyen gennem tiden.
Som lokalhistorisk forfatter er Eriks viden om de københavnske krinkelkroge uutømmelig.
Med denne viden - kombineret med en levende fortælleevne og stor humoristisk sans - har
han gennem årene oplyst og underholdt Acteurerne og deres familier - især på Øl-ejrene.
Erik var den første ansvarshavende RedActeur af Acteuren og blev i 1993 valgt ind i
daværende Præsidium som “Krønikeskriver” og foreningens arkivar.
Ved Nachspiels, Gallafester og Øl-ejre har vi altid glæde af hans klangfulde røst i “Halvan”
og som yndet forsanger til fællessangene.
Endnu engang STORT TILLYKKE!
RedActeuren

Æresmedlem, dobbelt-ex-præsident, acteur, visesanger, talepædagog, cand. jur. NO Sølberg 75 år
Mandag 28. juli 2014 - på dagen - fejrede
Niels Ole sine 75 år ved en stor, lukullisk og
festlig frokost med familie og venner i
Fælledgårdens restaurant på Østerbro.
NO debuterede i Studenterrevyen 1968
“Enden på den Guddommelige komedie eller - Hjælp, Doktor min Pinter Wesker”,
spillede Merc-Revy 1969 og igen Studenterrevyen 1970 “Hippie Langstrømpe” som
NO 28. juli 2014
“RulleKnud”. Og så gik det slag i slag i med
studenterrevyerne i 71, 73-75 samt i 50-års jubilæumsrevyen 1979.
Gennem årene har NO også underholdt med sin flotte visesang - gerne fra det lidt ældre
repertoire - og ageret som veloplagt konferencier og toastmaster i rigtig mange sammenhænge både i og udenfor Kgl. Mayestaits Acteurs regi.
NO har - som den hidtil eneste - været Præsident i to perioder: 1974-1976 samt 1992-1993.
Hans skrev og udgav i 2004 bogen“Traditionsefterlevelsesbesigtigelses & vedligeholdelseskontrolkommisionens betænkning” om vores mange traditioner og blev velfortjent Æresmedlem af foreningen i 2008.
Hjertelig til lykke og tak for en fin fest!
RedActeuren
PS: Og nej, NO har aldrig været lysmand i Polyteknisk Scenelys!
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Mindeord
Acteur Grete Tange Jørgensen døde i maj efter lang tids sygdom, 78
år gammel
Grete medvirkede i Nytårskomedien 1964 ”De Olympiske Leger - eller
Come on Marcus” og i Kabarevyen “Kig ind og spyt ud”, der i 1965
med stor succes og fulde huse erstattede den egentlige studenterrevy.
Kabarevyen var sammensat af gamle og nye viser, hvoraf Grete bl.a.
sang både den ældste: “Fandens Oldemor” fra 1938 og (sammen med
Birgit Kragh og undertegnede) den nyeste: “Pigelig landskamp” fra
1965 - begge skrevet af Mogens Dam.
Om forestillingen skrev Politiken: “Det hele er en spøg med nogen
snert, skønt indledningsvisen i kabarevyen lover at: “Det bliver en jævn
folkelig spas””. Faktisk var rammen en venlig parodi på Volmer
Sørensens dengang ugentlige TV-underholdnings-show “Kig ind”, som
om lørdagen blev sendt direkte fra Trommesalen på Vesterbro.
Volmer tog handsken op og fik Grete til at synge visen fra 1938 i sit
show umiddelbart efter premieren på revyen.
Grete var også aktiv i Merc-Revyerne i begyndelsen af 60´erne og
optrådte med sin magtfulde stemme, sit elegante viseforedrag og flotte
ydre gennem flere perioder hos Simon Rosenbaum i Ny Rosenborgkabareten.
Uddannet som stewardesse arbejdede Grete også både som model og
gennem mange år i rejsebranchen - senest i Novo Nordisk´s rejseafdeling.
Vi er mange som vil mindes hende med glæde og respekt.

Grete 1965

RedActeuren

Et kært medlem af vores forening, acteur Rita Johanne Skjoldbye født
den 13 september 1918, er død den 5. maj 2014, 95 år
gammel.
Rita deltog bl.a. sammen med sin mand Verner Skjoldbye med scenografi ved
nogle af revyerne i 50-60’erne. Ifølge Rita skal Verner også have tegnet nogle
af de portrætter, som er en del af det (nu bortkomne?) CHR-IV-tal galleri.
Da hun var uddannet modist, blev hun i sidst 80’erne – midt 90’erne hentet
ind til at kreere og sy helt fantastiske hatte til revyen.
Rita fulgte levende med i alt så som samfundsforhold, kunst, kultur og særligt
i sundhed. Men sundhedsidealet blev aldrig mere fanatisk, end der bl.a. også Rita tegnet
skulle være plads til stegt flæsk med persillesauce. Det skulle blot serveres af Verner
med en snaps, for som hun sagde med et stort grin: ”Det fortynder fedtet”.
Som I kan forstå, var det en meget vidende men også kunstnerisk dame. Det udmøntede sig
bl.a. i smykkefremstilling, som foregik i et værksted hos en af hendes veninder, der var
guldsmed.
Men hvorfor nu blande smykkefremstilling ind i revyen? Jo, for Rita sørgede nemlig for
gennem sine guldsmedeforbindelser, at foreningens sølvmasker blev støbt – selvfølgelig til
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en favorabel pris. Efter støbningen af disse masker, var de naturligvis ikke færdige, og for at holde
prisen nede sad Rita, en veninde og undertegnede adskillige aftener under særdeles hyggelige former
for at file, slibe og polere.
(Til forklaring for de nye medlemmer er det de små masker, som en del ”gamle” bærer på acteurbåndet
og tidligere kunne købes).
Af hjertet tak for mange vidunderlige ture og oplysende, morsomme, alvorlige, diskuterende timer.
Æret være Ritas minde.
Britta J. Kirstein

Acteur, komponist og pianist Steen Holkenov døde 30. juli 2014,
75 år gammel
Steen skrev musik til Studenterrevyen 1971 “Gi´ Jensen en omgang til” og har været en flittig gæst og
akkompagnatør ved vores generalforsamlinger, visekroer mv. Bl.a. akkompagnerede han med sin
kvartet i en radioudsendelse i Danmarks Radio 11. december 1971: “En aften med Kongelig
Mayestaits Acteurs”. Der var mange acteurs i studiet og solisterne var Christian Gottschalch, Erik
Ryge, NO Sølberg, Jørgen Gamle Hansen, Poeten og Merete Methling.
Steen var en flittig komponist til adskillige revyviser til de danske revyer og TV-satire-programmet
“Hov-Hov”; men mest kendt er vel nok titelmelodien til TV-serien “Huset på Christianshavn”. Han
spillede i Radioens Big Band og var til det sidste fast pianist i Niels Jørgen Steens “Monday Night Big
Band”, der, som navnet antyder, spiller stærkt swingende musik på mandage i Husets Café i
Rådhusstræde, hvor vi sidste år fejrede hans 75 års fødselsdag lige efter midnat mandag 30 september.
Også det danske sprog stod Steen Holkenov nær - en passion han dyrkede som administrator af Dansk
Sprogværn. Det er hændt, at han har ringet til undertegnede for at præcisere nogle sproglige detaljer i
Acteuren! Tak for det, Steen. Og tak for din lune underfundighed, dit venlige væsen og din dejlige
musik.
RedActeuren

Enmandsorkester II
I sin anmeldelse af Studenterrevyen 2014 (i Acteuren Maj 2014 - red.) henviser Carsten Hede (CH) til
vores tidligere meningsudveksling omkring begrebet "enmandsorkester". Aktuelt skriver CH: "Én
person kan jo teknisk set ikke udgøre et orkester, som vi er blevet belært om..."
Da jeg sidste år opponerede mod fremstillingen af mit spil som "enmandsorkester" var det helt og
alene fordi næsten 100 procent af det jeg foretog mig på keyboardet var et klaverspil. Jeg fik et strengt
påbud af instruktøren Stine Ruge om ikke at bruge de rige muligheder for al slags orkesterakkompagnement som det keyboard jeg anvendte rummer. Stine skal her-med roses for sin fastholdenhed i
en bestemt, og krævende, koncept af revyens musikinstrumentale element.
Undskyld hvis jeg igen lyder belærende, men lad mig igen forklare: Én person kan udmærket teknisk
udgøre et orkester. Der er, teknologisk set, sket meget siden dengang Freddy Fræk demonstrerede,
hvordan man kan synge, og ved samme lejlighed samtidig spille harmonika, banjo og et eller andet
slagtøjsinstrument. For mig er FF fortsat et ikon på enmandsorkester.
På et keyboard kan man ved at bruge to hænder, samtidig og så levende som overhovedet muligt, spille
på to instrumenter. Desuden kan man momentant skifte til og spille et tredje instrument. Alt dette kan
ledsages af et rytmeakkompagnement som ens her og nu spil også have en stor indflydelse på, hvordan
det lyder.
Alt i alt: Enmandsorkester er en realitet i vores dage, og den kan ofte kvalitetsmæssigt være bedre end
et rigtigt flermandsorkester, men som bare lyder ikke godt.
Pointen er, at studenterrevyen 2013 havde ikke et enmandsorkester, men, undtaget et ganske kort
stykke med trommer og bas, ca. 2 procent af musikken, var der alene et klaverspil.
Leopold Galicki
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Ny vin og gamle flasker
Gentofte Cabaret-gruppe springer ud med
sin første forestilling “Ny vin og gamle flasker”

søndag den 26. oktober 2014, kl. 14.00 i
Øregårdssalen, Gentofte Hovedbibliotek,
Ahlmanns Alle 6, Hellerup.
De medvirkende er forfatter og sangskriver
Carsten Scheuer, pianisten Kim Preuthun og
Gorm Dannisboe Iversen - og de har fået støtte
af instruktøren Martin Miehe-Renard og
Flemming Makalhoff fra Skovserrevyen.
Der vil være nye tekster til gamle melodier og
gamle tekster til kendte melodier - en musikalsk tour-de-force med vid, bid og humor.
Entre: kr. 100,- ved indgangen. Overskuddet går til Hospitals-klovnen på Gentofte Hospital.
RedActeuren

Kontingentåret går fra 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 tilmeld dig PBS: !
Navn: Kongelig Mayestaits Acteurs,
PBS-nr.: 05983126
!
!
!
Debitorgruppe: 00001,
FI-kreditornummer: 87154327
Check evt. din kontingentstatus hos Kvæstor Hans Andersen - helst på mail
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Andreas Theil
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Zouaveoberst: Kirsten Kongslev
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kirstenkongslev@gmail.com
KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:
www.studenterrevyen.dk
Webmaster:
Susanne Krukov
20 67 54 80
webmaster@studenterrevyen.dk
_________________________________________________________________________________

STUDENTER

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

REVYEN

tlf.: 39 69 45 01 - mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk

Tryk: Faxe Bogtryk - Oplag ca. 300
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