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Nyt fra Præsidenten
Kære Acteurs
Jeg håber I alle har haft en god jul og at I er kommet godt og festligt ind i det nye år. For mit 
vedkommende er det nye år startet godt ud, da jeg d. 8 januar er blevet far til en velskabt 

søn. Her i huset er vi glade glade og glæder os 
til at se hvad dette byder på af nye 
udfordringer. 
Men nu tilbage til KMA og beretningen.
Kalenderen viser nu 2017, hvilket betyder at 
vi nu er klar til endnu et begivenhedsrigt revy 
år i Kongelig Mayestaits Acteurs historie. De 
indledende forberedelser samt planlægning til 
dette års revy, begyndte allerede efter 
afslutningen på sidste års revy. Og som nævnt 
i tidligere Acteuren, er vi i præsidiet blevet 
færre, da flere har måtte trække sig pga. 

manglende tid, og Lisa Ludvigsen er blevet mor til en lille dreng i januar. Tillykke til hele 
familien ønskes her fra alle i præsidiet.
Men vi kan selvfølgelig altid bruge flere hænder. Hvis I har mulighed for at hjælpe med 
diverse opgaver, må I meget gerne melde ind.
(Send til denne mail: praesident@studenterrevyen.dk)
Men vi skal gøre vores bedste for at at blive klar til sæsonen 2017.
Jeg har nu haft fornøjelsen af at møde de forskellige folk fra produktionen et par gange, og 
de har i den grad efterladt et indtryk af at være et stærkt og arbejdsomt hold. Derfor glæder 
jeg mig meget til at se dette års revy “Os der har det svært” , med Nanna Berner som 
instruktør.
Medvirkende:
I år afholdt vi audition på AFUK – Akademiet for Utæmmet Kreativitet på Enghavevej, 
Vesterbro. Her bød vi bl.a. velkommen og tog godt imod de nye aspiranter. Instruktør Nanna 
Berner, har med sit team valgt 6 drenge og 1 pige til dette års revy. 
Tre af skuespillerne er fra tidligere år.
 Adam Schmidt (Skuespiller 2016)
 Jonas Gudmand (Skuespiller 2015, instruktør 2016)
 Thomas Bo Jørgensen (Skuespiller 2012, 2014, instruktør 2015)
De nye vi skal se på scenen er: 
 Anna Hawa Kamuk Mnasi,   Asbjørn Thøgersen,
 Magnus Høgsbro-Nielsen,    Nichlas Andersen
Velkommen til, og vi glæder os meget til at se jer på scenen.

Gallafest:
Forhenværende Præsident Søren Thorborg, har taget intiativ til at genskabe Gallafesten. 
Søren har startet et festudvalg, som er ved at forberede denne fest. Gallafesten kommer til at 
ligge lørdag d. 1 april kl. 18 i Klærkesalen, Griffenfeldsgade 44, 2200 København N.
Se vedlagte invitation.
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Facebook:
I præsidiet havde vi sat os som mål at nå 1000 “Syntes godt om” på Studenterrevyens 
facebook side inden d. 31 december 2016. Allerede d. 12 november nåede vi målet og vi har 
nu flere end 1000 “Syntes godt om”. Hvis I stadig ikke er blevet følger af revyens facebook, 
eller hvis I kender andre som kunne være interesseret, må I endelig sprede budskabet. Næste 
mål er at nå 1200 “Syntes godt om”, inden næste generalforsamling i juni 2017.
De sidste linier:
Som tidligere nævnt, har jeg valgt ikke at stille op som præsident til næste generalforsam- 
ling. Men jeg vil stadig komme i foreningen, da foreningen gennem de sidste 3 år på 
præsidentposten, har fået en særlig plads hos mig. Nu trænger foreningen til andre og nye 
kræfter på denne post. Jeg vender tilbage i maj, med min sidste beretning som præsident. Alt 
imens glæder jeg mig snart til at se så mange af jer igen, når revyen går igang med at spille. 
Vi ses i Huset.

Deres Præsident Thomas Vilhelm Larsen

Acteuren ønsker STORT TIL LYKKE med de to nye drenge - måske 
kommende acteurs ?

Glimt fra første læseprøve søndag 29. januar 2017
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Acteurtræf December 2016
Og det skete i de dage, at der udgik indbydelse fra Præsidiet til Stegt Flæsk og Persillesovs 
på det gode værtshus Stafetten til afholdelse tirsdag d. 6 dec 2016, hvor revyens kasse bød 
på stegt flæsk med persillesovs og en enkelt øl/vand.
Tilmeldingen var ganske pæn – 
35 nuværende og kommende 
Acteurer havde meldt deres 
ankomst – og restauranten havde 
dækket bord herefter – desværre 
dukkede kun 26 op, da der var 
akut sygdom i deltagerkredsen. 

Indbydelse i Acteuren var 
desværre ikke kommet frem til 
mange af medlemmerne, da det 
behagede Postvæsenet at 
langtidsopbevare brev med 
labels til trykkeren – man brugte 
10 dage på at fragte et brev – 
ganske vist i stor kuvert, men 
behørigt frankeret – fra 
Kokkedal til Faxe.

Til mødet havde jeg medbragt et antal hjemmeprintede 
eksemplarer af bladet, så vores novicer kunne stifte 
bekendtskab med dette glimrende skrift (og de lidt ældre 
kunne få en forsmag på, hvad der med PostNords gode 
vilje snart dukkede op i den hjemlige postkasse). 

Stemningen blandt de fremmødte var god, vi indledte med 
Acteurmarchen – som det sig hør og bør, der blev spist og 
snakket, og da snakken var godt i gang introducerede vi os 
selv for hinanden. 

Jørgen Christensen fortalte en rørende historie om valg af 
lokaliteter for afholdelse af skolejubilæer – den kan han jo 
nok gentage på opfordring.

Tørsten kunne hos de fleste af de fremmødte ikke stilles 
med den af Præsidiet (Revyen) betalte øl/vand, så de måtte 
for egen regning sørge for opfyldning hos den venlige 
tjener – eller som selvhenter i baren.

Stemningen var høj, og fra Præsidiet anbefaler vi, at man 
følger med på Reveyens FaceBook side eller Foreningens hjemmeside for aktiviteter, da 
PostDanmark i gamle dage ikke opbevarede breve i så lang tid som tilfældet er i dag.

Hans Andersen, Kvæstor.
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Fra fraktion til selvstændig
Uddrag af frokostsamtale med Acteur, Æresmedlem, Ex-præsident (1971-74) 
Niels Hummeluhr.

Starten af 1970´erne var en turbulent tid for 
Studenterforeningen og derfor også for Kgl. 
Mayestaits Acteurs, som var en fraktion i 
foreningen.
Efter studenteroprøret i 1968 var det ikke 
“in” at være student - og slet ikke at være 
medlem af Studenterforeningen! Derfor 
begyndte medlemmerne at sive - og nye 
kom ikke til.
Manglende kontingentbetalinger samt et 
behov for 2 millioner - dels til afvikling af 
gæld, dels til nødvendige istandsættelser af 
foreningens store hus - tyngede økonomien. 
For nu at sige det diplomatisk!

Trods ihærdige redningsforsøg stod det i foråret 1972 klart, at huset måtte sælges. I en 
pressemeddelelse i april 1972 annoncerede Studenterforeningens Seniorat: “ Foreningens 
hus på H. C. Andersens Boulevard er lukket fra og med 1. maj”.
Den sidste Nytårskomedie i huset var spillet i februar. Revyen hed “Det beskidte dusin”, og 
de medvirkende var - ud over en række acteurs - Kim Larsen med sit band: Gasolin.
Sidstnævnte var frække nok til - dagen før premieren - at forlange penge for deres 
medvirken. Det hjalp ikke just på det økonomiske kaos i Studenterforeningen, som jo stod 
for den økonomiske side af Nytårskomedierne.
“Under prøverne serveredes tit smørebrød og øl. Hvis økonomisenior var sur, blev det te og 
ristet franskbrød!”, husker Hummeluhr, der startede som acteur i begyndelsen af 1950´erne.

Kgl. Maystaits Acteurs var som nævnt en fraktion i foreningen.  Stiftet som en forening af 
tidligere og aktive medvirkende i Studenterrevyen. Acteurerne kunne disponere frit over ét 
lokale pr. år. Der valgte vi Generalprøven til revyen, hvorfra vi efter aftale fik billetind- 
tægterne. Dog til lave priser. Det var vores eneste indtægter - ud over medlemskontingen- 
terne. Hvis de ellers blev betalt! 
“Ved generalprøverne hvor publikum mest bestod af gamle acteurs, håbede vi på, at Bodil 
Udsen dukkede op. Hendes markante latter var altid god til at sætte anmelderne i godt 
humør”, fortæller Hummeluhr.
Allerede i 1971 begyndte Kgl. Mayestaits Acteurs at diskutere den ny fremtid, som truede.
Der var to fløje: En talte for at vi skulle forblive en forening af gamle acteurs, sige “det var 
det” - og så langsomt dø. Dette var bl.a. Ulrich Ravnbøl fortaler for.

Den anden fløj med især Jørgen Gamle Hansen og Niels Hummeluhr mente derimod, at vi 
skulle frigøre os og fortsætte selv (skønt mange sagde, at det kunne man ikke). 
Denne fløj vandt ved Generalforsamlingen og Niels blev trukket frem som Præsident, da 
han havde råbt højest! Han havde én betingelse: Niels Krognos skulle være økonomi- 
ansvarlig. Som Hummeluhr siger: “Penge holder så meget af at være hos Krognos”.      ->
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Efter huset var lukket gik jagten ind på at finde lokaler, hvor man kunne spille i 1973.
Ikke nemt. Tiden gik. 
Gamle havde insisteret på, at vi skulle lave Spex, da årstallet endte på 3. Derfor henvendte 
vi os til Mogens Balslev, som var ekspert i spex-formens finurlige travestier og 
anakronismer med hovedvægten på det komisk-satiriske og tumultarisk-musikalske.
Balslev blev meget smigret og glad og gik straks i gang.
“Da vi forsøgte at lægge afstand til Studenterforeningen, at lave et “clean cut”, blev Balslev 
(og ikke f.eks. Jens Louis P.) valgt til forfatter og Palle Skibelund (og ikke Ole Walbom) 
valgt som instruktør”, fortæller Hummeluhr.
Sideløbende gik jagten ind på at finde finansiering. “Vi havde jo ingen penge - måske 500 i 
kontingentkassen. Det kunne der heller ikke den gang laves revy for!”
Gamle og Hummeluhr tog kontakt til Carlsberg, som gav os 5000,- kr. fra Mindelegatet for 
Brygger J. C. Jacobsen, mod at love at afgive rapport hver år. “Det gjorde vi så troligt en hel 
del år. Indtil de selv blev trætte af det og sagde, at det behøvede vi ikke mere”.
Præsidiet havde budgetteret revyen til at koste 15.000,-. Så der manglede lissom lidt, selvom 
der ingen personaleudgifter var. Hvem kunne mere hjælpe? Hvor sad der indflydelsesrige 
acteurs, der havde adgang til pengekasser? I Kulturministeriet sad departementschef 
Henning Rohde, som havde spillet med i Acteurernes opførelse af Genboerne i 1944. Han 
kunne ikke give driftstilskud, men indvilgede i at give et lån på 5000,- kr. til teknisk udstyr. 
Udstyret blev købt, lånet blev aldrig betalt tilbage og udstyret gik senere til.
Men tiden gik og vi havde stadig ikke fundet et spillested. Den traditionelle spilleperiode 
januar/februar var forpasset.
Hummeluhr sad på det tidspunkt i Undervisningsministeriet og blev “pålagt” at kontakte 
rektor på Skt. Annæ Gymnasium, som stillede deres teatersal gratis til rådighed, mod at vi 
passede godt på den! 
Så skulle vi skaffe et publikum. Vi havde vores eget og Snapphanernes medlemskartotek.
Men kunne vi også få Studenterforeningens? Studenterforeningens historieskrivere har alt 
efter forfatter delte meninger om Kgl. Mayestaits Acteurs; men med nytiltrådte Ledende 
Senior Erik Wassards hjælp fik vi deres medlemskartotek og kunne begynde at sende 
invitationer ud.
Vi lånte et kontor i Hyskensstræde, hvor Studenterforeningens medlemstelefon blev 
installeret så vi kunne modtage bestillinger. Efter udsendelse af invitationer blev telefonen 
lukket! Ikke betalt! Det lykkedes os med stort besvær - og betaling - at få den åbnet igen 
relativt hurtigt.
Alt var selvfølgelig baseret på frivillig arbejdskraft. Selv acteurbørn gav en hånd med.
Fem-årige Bolette Schrøder gjorde sin debut på scenen i barnevogn! Svend Saaby udskrev 
alle noderne til Danmarks Radios Juniororkester, som akkompagnerede under Arne Ballings 
ledelse. John Levysohn stablede et festligt Nachspiel på benene. 
Alt lige efter bogen.
Således kunne vores “egen” forestilling spexet “Jeanne D´Arc - eller Idealernes grumme 
skæbne” løbe af stablen i juni 1973 med 4 forestillinger. Kgl. Mayestaits Acteurs var i gang 
som selvstændige.
På trods af et mindre underskud gav det blod på tanden. Nu skulle der laves revy! Og det 
blev der - med fast spillested i 21 år og Ole Walbom tilbage.
Men herom måske en anden gang.......

RedActeuren

6



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	  	  senest	  19.	  marts
(Mærk	  ”Nachspiel”	  og	  dit	  navn)	  	  
Betaling	  kontant,	  revyens	  konto	  (reg.	  0261	  kt.	  4250893817)	  
eller	  mobilepay.

Gallafest:	  Lørdag	  d.	  1.	  april	  kl.	  18	  i	  Klærkesalen
Se	  vedlagte	  invitation.	   Vi	  ses!
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Afslutning	  ”Hulke-‐af-‐fest”:	  	  
Lørdag	  d.	  8.	  april	  kl.	  18
Sted:	  Huset	  KBH,	  Rådhusstræde	  13,	  1466	  København	  K
Gratis.	  
tilmelding@studenterrevyen.dk	  	  senest	  3.	  april
(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 Hjælp med billethåndtering, barvagter m.m.
Skriv	  til	  praesident@studenterrevyen.dk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Præsidenten

Andre kommende arrangementer
Introhygge	  lørdag	  d.	  11.	  februar	  2017	  kl.	  16	  –	  18	  
Tømrergade	  9,	  2200	  København	  N.
Præsentation	  og	  information	  omkring	  det	  nye	  revyhold	  og	  
forestillingen.	  Gensyn	  med	  nye	  og	  gamle	  acteurs.	  Et	  par	  hyggelige	  timer,	  
hvor	  vi	  lærer	  hinanden	  at	  kende,	  og	  produktionen	  bliver	  præsenteret.

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

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 Ludvigssen  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 
 

  Studenterrevyen.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENTER 
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