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Nyt fra Præsidenten & Præsidiet
Kære Acteurs
Vi er nu nået til den sidste måned i året 2016. Vinteren har så småt meldt sin ankomst og 
trækfuglene harfor længst forladt Danmark og fløjet afsted. Men selvom fuglene har valgt at 
forlade Danmark har vi i præsidiet valgt at blive, for at planlægge næste års revy, og alt det 
administrative og praktiske det kræver for at få alle detaljer på plads til revyen i 2017.
Som beretningen beskrev i august måneds udgave, er der gang i revy produktionen med 
instruktør Nanna ved roret. Vi har holdt et par møder med det nye hold på produktionen og 
har deltaget ved audition som i år foregik på AFUK – Akademiet for Utæmmet Kreativitet 
på Enghavevej, Vesterbro. 

Ved auditionen, bød vi velkommen og tog godt imod de nye aspiranter. Det bliver 
spændende at se hvem som bliver optaget til dette års revyhold. Vores instruktør Nanna, har 
valgt, at kun mandlige skuespillere skal medvirke på scenen til dette års revy, og primært 
kun kvindelige bag scenen på produktionen. 
Så vil vi også gerne takke Kim Preuthun for at hjælpe med indspilning af musik til audition i 
sidste sekund. Tak for det Kim. 

Siden sidste udgave af Acteuren i august, er spillestedet også fundet, og vi er glade og stolte 
over at kunne fortælle at spillestedet i 
2017, bliver i Huset i Magstræde, 
København K. 
Vi er blevet lidt færre i præsidiet i løbet 
af efteråret, da nogle har valgt at trække 
sig grundet manglende tid. Det er vi 
selvfølgelig kede af, men gør alt hvad vi 
kan for at løbe det hurtigere, selvom vi 
godt kunne bruge lidt flere hænder. Så 
vi håber på jeres forståelse og tålmo- 
dighed. 

Præsidiet har længe haft et ønske om at 
få samling på lageret, hvor alle 
kostumer, rekvisitter og andet scenisk 
udstyr opbevares. Vi fik sidste år, som 
mange nok husker, samlet alle de 
forskellige små lagre rundt omkring, til 
ét samlet lager. Dette har vi stadig i 
Ringsted, og lørdag d. 1 oktober, tog 
Timm og Thomas fra præsidiet samt 
instruktør Nanna, produktionsleder 
Marie og scenograf Amalie på en lille 
udflugt, for at tælle op på hvad revyen 
havde liggende i de ca. 40 tætpakkede 
flyttekasser. Der blev taget billeder af 
alle kassernes indhold og skrevet op 
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hvad der igennem årenes løb er opbevaret. Ideen er, at få alle oplysninger ind i et online 
database system, hvor alle folk i foreningen og revyproduktionen kan gå ind op se hvad vi 
har liggende af rekvisitter, kostumer etc. til forestillingerne. Det skulle gerne give glæde og 
gavn i de kommende år og fremtidige revyer. 
Et vældigt hyggeligt selskab i et par hyggelige timer. Tak for indsatsen. 
I præsidiet havde vi også et mål, om at nå 1000 likes på Studenterrevyens facebook side 
inden d. 31 december 2016.  D. 12 november nåede vi målet og er nu på over 1000 likes. 
Hvis i stadig ikke er venner med revyens facebook, eller hvis I kender andre som kunne 
være interesseret, må I endelig gerne sige det videre.  Næste mål er at nå 1200 likes inden 
juni 2017.

Og inden jeg ønsker god jul og godt nytår vil jeg håbe at se så mange som muligt af både 
nye og gamle acteurs, til den hyggelige julekomsammen:  ”Flæsk på Stafetten”,
Tirsdag d. 6 december kl. 18:30, på Cafe Stafetten . Her vil instruktøren også få mulighed 
for at fortælle lidt om næste års revy. 
Dette var beretning for nu, vi ses og velmødt til julekomsammen d. 6 december.

Præsidiet

En revyinstruktør springer ud
“Jeg var på en fantastisk rejse som 
instruktørassistent på studenterrevyen 2016” 
siger Nanna Berner til Acteuren. “Det var 
mit første møde med revy og jeg fik virkeligt 
smag for det”. Så meget, at hun blev assistent 
på Dragsholmrevyen i sommer.

Nanna har altid været teaterinteresseret, og 
søgte da også ind på skuespillerskolen for 
halvandet år siden. Dog uden held.
Til gengæld  har hun gået på Skuespiller- 
akademiet samt gennemgået et instruktør-
kursus på Teaterhøjskolen Rødkilde, hvor de 
både skulle iscenesætte og skrive tekster. 

Det med skriveriet ligger 21-årige Nanna 
meget nær. Har altid skrevet tekster - mest til 
og for sig selv. Lyriske tekster, musikdigte, 
sketches, tanker. Hun skriver også musik og 
spiller klaver og guitar. Hun er student fra 
Aurehøj Gymnasium 2014 i musik og engelsk.

I 2015 mødte hun Jonas Gudmand til en fest, hvor de talte om, at hun skrev tekster. Jonas 
“hyrede” hende straks til Studenterrevyen 2016 som instruktørassistent og - skulle det vise 
sig - forfatter. Hun skrev næsten en trediedel af numrene!

Nanna er vokset op i Holte, boet lidt i Nærum og  Birkerød og bor nu på tredie år sammen 
med en veninde på Nørrebro. Lidt af en omvæltning, da hun holder af naturen med grønne 
områder omkring sig - ikke bare at skulle have mennesker omkring sig. “Jeg trives faktisk 
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bedst i et sommerhus; men der er flere muligheder i byen med arbejde, uddannelse og 
venner”, siger Nanna.
Hun har et meget fleksibelt arbejde i et internetfirma med bl.a. it-arbejde, korrekturlæsning 
og tekster og billeder til workshops.

De fleksible arbejdsopgaver og -tider giver god plads til at at arbejde med revyen. Nanna ser 
frem til prøveforløbet: “Det er den fedeste tid - travl, men sjov. Det er et privilegium at have 
et rum, hvor man glemmer både tid og sted. Det er ikke alle, der kan prale med det”.
At være 21 år synes Nanna er en dejlig, men også svær alder, når rman ikke læser på en 
uddannelse man brænder for. “Man skal motivere sig selv 
hver eneste dag - holde sig selv kørende. Man går og venter 
på at blive rigtig voksen - at skulle ud i voksenlivet. En 
forvirrende tid, hvor vi render rundt som høns uden hoved”.

“Vi har lært, at fremtiden ligger åben, at muligheder og frihed 
stiller os tilfreds. Det kan godt være ekstremt forvirrende og 
lidt angstprovokerende. Der er mange forkerte valg at træffe 
og kun ét rigtigt”, siger Nanna og fortsætter: “Valg og beslut- 
ninger bliver taget hver dag. Samfundet så helst, at jeg læste 
på en uddannelse lige nu eller havde et arbejde mere end 
15-20 timer om ugen”.
Hun føler, der er et pres fra samfundet; men hun kan ikke 
skyde skylden på omverdenen. Det kommer et sted indefra. 
“Jeg skal altid komme med en længere forklaring på hvad jeg laver! Det var meget lettere at 
kunne sige, at man studerer humaniora på universitetet”. Hun kender mange i omgangs- 
kredsen, der starter på et eller andet studie, der ikke handler om teater, fordi de er bange for 
at stå ved det, de brænder for på trods af deres unge alder.

“Nu bliver det lidt politisk; men se på Fremdriftsreformen: Da jeg blev 21, kunne jeg 
officielt udelukke mig fra en masse uddannelser, for dér faldt mit snit, da det var to år siden 
jeg gik på gymnasiet. Det er jo et pres udefra - det er nu eller aldrig”.
Det er instruktørvejen, der har prioritet for Nanna og er derfor ekstra glad for præsidiets 
opfordring til at instruere revyen 2017. Hun glæder sig enormt til at komme igang med 
projektet og har allerede gjort sig tanker herom. For eksempel ønsker hun kun mænd på 
scenen. “Det er bare sjovere at se mænd tude”. Hun henviser til en tendens i samfundet om 
mandens rolle og de mange mandetyper. “Det er for komplekst og svært med min egen type, 
med kvinder - alt for mange nuancer at forholde sig til”, mener Nanna. Dog satser hun på en 
pige som kapelmester! “Men alt kan selvfølgelig ske ved audition”, tilføjer hun.

“Studenterrevyen er anderledes end andre revyer: unge amatører” siger Nanna og fortsæt- 
ter:” Ved auditionen vil jeg se efter humor, musikalitet, rytme, selvironi, begavelse, noget på 
hjerte og evnen til at komme med bud - ikke være bange for at sige frem”.
Nanna har allerede kontakt med en række skribenter - af begge køn. Og selv kan hun nok 
ikke lade være med skrive til revyen; måske et åbningsnummer?

“Selv om det ikke skal være en revy med rød tråd, må der gerne være en vis sammenhæng i 
både sketches og viser og jeg glæder mig til at lave det puslespil”, siger Nanna, og håber på 
mange gode tekster at sortere i. “Ellers skriver jeg dem sgu selv”, siger hun med et grin, 
“selvom det ikke er revyens længde, der er afgørende. Bare den er god!”

RedActeuren
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Træd varsomt - 
husk 

scenen er skrå....

Sang, monolog, dans, improvisation

12. og 13.
november 
til revyen 2017

Instruktøren 
byder
velkommen



Acteur, lysdesigner, IT-systemtekniker
Jan Felskov 70

I oktober fyldte vores scenelysmester gennem en 
menneskealder 70 år - eller blot 35 Mars-år, som han 
selv udtrykker det.
 
Jan startede som spotfører i Studenterrevyen 1970 
(“Hippi Langstrømp - et skærsommernatsdrøn i en ny 
Scala”) som medlem af Polyteknisk Scenelys, der 
startede med at lave lys til Polytrevyerne i 60´erne og 
som nu blev hyret til mange opgaver (eksisterer 
iøvrigt stadig på DTU). 

1975 etablerede han Dansk Scenelys, og gennem 25 
år leverede han og hans gruppe lys og lyd til mode-
shows, kongresser og udstillinger i Bella Center, til 
Novo-fester, produktintroduktioner, danseopvisninger, 
juletræsfester, Polytrevyen, Studenteroperaen, 
Musikdramatisk Teater, Studenterscenen, Tandlæge- 
højskolerevyen, Teateret i Teltet i Holte og meget 
mere.

Jan er iøvrigt en dedikeret øl-brygger! 
(Det har mange revydeltagere nydt godt af).

Alt dette overkommet ved siden af det borgerlige erhverv som IT-systemtekniker.

Efter lidt on/off deltagelse i revyerne i 70´erne var Jan fra 80´erne og til og med 2014 
ansvarlig for lyset på Kgl. Mayestaits Acteurs revyer. Med stor succes. 

Trods vekslende udfordringer på de forskellige scener vi har spillet på, har Jan - måske efter 
lidt smågrynten - altid løst opgaverne mere end perfekt! Inklusive optagelser af revy-, og 
teaterforestillingerne på VHS og DVD.

Jans 40 års jubilæum i 2010 blev fejret ved gallafesten efter revyen, sammen med fejringen 
af andre jubilarer bl.a. HM Dronningens 50 år som acteur. Alle jubilarer var på scenen i 
Universitetets Festsal.

Ved Hulke-af-festen samme år fik Jan scenegruppens Sødepris - endnu et stort øjeblik i hans 
karriere som acteur.

Jan er i alle årene gået op i, at lysgruppen altid havde udstyr til at sætte den næste revy op, 
og at lyset skulle fungere ordentligt og professionelt. Det har været hans måde at bidrage til 
Studenterrevyens fortsatte eksistens - en ting Jan lægger stor vægt på.

Acteuren ønsker STORT TIL LYKKE og takker for en fin fødselsdagsfest på Stevns.
                 RedActeuren
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NYTTIGE DATOER & INFO:
Spilleperiode	  Studenterrevyen	  2017:	  24.	  marts–8.	  april
Tirs.	  –	  fre.	  kl.	  19,	  	  Lør.	  kl.	  14

Priser:	  Voksen	  :	  110	  kr.
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ung	  /	  studerende:	  75	  kr.
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Storsalg	  :	  100	  kr.

Storsalg	  til	  foreninger	  og	  grupper	  over	  10	  personer.
Kontakt:	  billetsalg@studenterrevyen.dk
Spillested:	  	  	  Huset	  KBH,	  Rådhusstræde	  13,	  
	   1466	  København	  K

Arrangementdatoer i spilleperioden
Generalprøve	  og	  Nachspiel:	  	  Torsdag	  d.	  23.	  marts	  kl.	  19
Revybillet	  75	  kr.	  Spisning	  75	  kr.	  
Sted:	  Huset	  KBH,	  Rådhusstræde	  13,	  1466	  København	  K
tilmelding@studenterrevyen.dk	  
(Mærk	  ”Nachspiel	  og	  dit	  navn)	  	  
Betaling	  kontant,	  revyens	  konto	  
eller	  mobilepay.

Gallafest:	  Lørdag	  d.	  1.	  april	  kl.	  18
(Nærmere	  info	  følger	  i	  Acteuren	  
februar	  2017)

Afslutning	  ”Hulke-‐af-‐fest”:	  	  
Lørdag	  d.	  8.	  april	  kl.	  18
Sted:	  Huset	  KBH,	  Rådhusstræde	  13,	  1466	  København	  K
Gratis.	  
tilmelding@studenterrevyen.dk	  (Mærk	  ”Hulke-‐af-‐fest”	  og	  dit	  navn)	  	  

Praktiske hænder søges…
Vi	  mangler	  praktiske	  hænder	  i	  præsidiet	  under	  spilleperioden.	  Så	  hvis	  
du	  har	  lyst	  og	  tid	  vil	  vi	  meget	  gerne	  bede	  om	  din	  hjælp	  til	  forskellige	  
hyggelige	  gøremål.	  J
Skriv	  til	  praesident@studenterrevyen.dk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Præsidenten
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Andre kommende arrangementer
Julefest	  ”Flæsk	  på	  Stafetten”	  tirsdag	  d.	  6	  december	  kl.	  18:30
Præsidiet inviterer på stegt flæsk og persillesovs samt en øl eller vand på  
Cafe Stafetten, Gunnar Nu Hansens Plads 9, 2100 København Ø
Gratis	  at	  deltage	  (foreningen	  giver	  mad	  og	  den	  første	  drikkevarer)	  
Kom	  med	  dit	  gode	  humør	  og	  lyst	  til	  en	  hyggelig	  aften	  med	  nye	  og	  gamle	  acteurs	  
og	  det	  nye	  revyhold.
Vi	  skal	  naturligvis	  vide	  om	  du	  kommer,	  så	  vi	  får	  bestilt	  ?læsk	  nok.
Du	  kan	  tilmelde	  dig	  her:	  tilmelding@studenterrevyen.dk	  (Mærk	  ”Stegt	  ?læsk”	  
og	  dit	  navn	  og	  antal)	  	  S.U.	  senest	  4	  december	  2016.
Vi glæder os til at se dig :)                 Kongelige Mayestaitslige julehilsner

Præsidiet

Introfest	  lørdag	  d.	  11.	  februar	  2017	  kl.	  16	  –	  18	  	  	  (Adresse	  følger)
Præsentation	  af	  det	  nye	  revyhold	  og	  forhuset	  samt	  gensyn	  med	  nye	  og	  gamle	  acteurs.	  	  
Info	  omkring	  revyen	  2017.	  	  (Se	  ?lere	  detaljer	  på	  hjemmesiden	  i	  det	  nye	  år)

Acteuren ønsker alle en 
Glædelig Jul og et Godt Nytår!

Præsidium 2016/2017:

Præsident: Thomas Vilhelm Larsen 22 39 78 10             praesident@studenterrevyen.dk    
Kvæstor: Hans Andersen  29 66 24 01                        hans@andersen.tdcadsl.dk
    Øvrige præsidiemedlemmer:
  Lisa Ludvigsen  50 58 58 84           lisa.ludvigsen17@gmail.com
  Timm Højbjerg Jakobsen 30 96 12 92               webmaster@studenterrevyen.dk
  Storsalg   Susanne Krukov  20 67 54 80           billetsalg@studenterrevyen.dk
Zouaveoberst: Kirsten Kongslev  21 60 89 80                    kirstenkongslev@gmail.com
  KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS´hjemmeside:                        www.studenterrevyen.dk
Webmaster: Timm Højbjerg Jakobsen 30 96 12 92              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: Faxe Bogtryk  -  Oplag ca. 300

         KONGELIG MAYESTAITS ACTEURS 
 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Præsident Janni Nielsen 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Kvæstor 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 

Kongelig Mayestaits Acteurs 
Afsender 
Gadenavn og husnummer 
Postnummer og by 
 
Tlf.: xx xx xx xx 
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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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