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Invitation Gallafest      vedlagt

Så er vi igang 
Bagerst: Thomas Vilhelm Larsen, Jenny Højlund, Adam Schmidt, Kim Preuthun, Anders Gade 

Midt: Chresten Speggers, Benjamin Lundberg, Kirsten Iversen, Jette Halling 
Forrest: Pernille Schrøder, Gorm Dannisboe Iversen, Jens Elers, Janni Nielsen

Præsidenten 
med følge 
på vej til 
audiens 
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Studenterrevy 2019 
“90-års fødselsdagen - vi har hørt det før”



 Juletræf 

Tirsdag 4. december 2018 mødtes 30 acteurs til stegt flæsk og 
persillesovs i Hansens Gamle Familiehave, Pile Alle, Frederiksberg. 

Præsidenten bød velkommen og Acteurmarchen blev naturligvis afsunget - til stor 
fornøjelse også for de andre gæster i restauranten. 

Snakken gik lystigt mens ad libitum-flæsket blev fortæret - skyllet efter med øl. 
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Præsidenten havde til lejligheden skrevet en lille fællessang på melodien Juletræet 
med sin pynt: 

 

Der var flere fællessange - bl.a. af 
Søren Thorborg, der også havde taget 
guitaren med. 
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1.	
Kære	kongelig	Acteur	
Vor’s	revys	ambassadør!	
Aldrig	har	vi	vær’t	så	tændt	
Aldrig	har	vi	vær’t	så	spændt	
I	kom	her	med	jer’s	behovs:	
Stegt	Dlæsk	og	persillesovs!	
2.	
Kgl.	Mayestaits	Acteurs	
Jubilæum	–	DET	skal	gør’s	
Takket	være	jer	så	får	
Vi	et	kik	til	halvfems	år	
Gamle	numre	–	kom	i	hu	
stadig	aktuelle	NU.	

3.	
Kgl.	Mayestaits	Acteurs	
Vi	skal	følge	jer	til	dørs	
Glæder	os	til	næste	år	
Tak	for	ALT	vi	Dik	…og	får	
OG	med	bånd	i	rød	og	gul	
Ønskes	I	en	GLÆD’LIG		JUL		
																											Præsidenten	

Chresten Speggers og RedActeuren fik 
også lejlighed til udveksling af jokes - 
og måske ideer til brug for jubilæums- 
revyen 2019? 

                Foto: Povl Dons Christensen



Mindeord 
Acteur, adm. direktør Jens Hummeluhr døde  
5. december 2018, 62 år 
Jens er nærmest født ind i Kgl. Mayestaits Acteurs som søn af 
Acteur Birgit Hummeluhr og Ex-Præsident, Æresmedlem Niels 
Hummeluhr.  
Jens var især aktiv i studenterrevyerne i sidste halvdel af af 1970
´erne og begyndelsen af 80´erne, som scenetekniker og regissør.  
Med sin uvurderlig professionelle støtte for enhver forestilling 
bidrog han - ikke mindst også med sit gode, smittende humør og 
stille lune - til en god atmosfære i revy-forløbet. 
Tak for godt samarbejde, Jens. 
Det var alt for tidligt! Æret være dit minde.    

  RedActeuren 
   
 

Præsidenten i royal audiens 
På utallige opfordringer har Præsidenten nu været hos HM 
Dronningen. 
Ex-præsident Søren Thorborg stillede sig beredvilligt til 
rådighed for præsentation af nuværende præsident. 
Mandag d.7. januar blev vi således modtaget på 
Christiansborg i salen, registreret i en særlig bog for 
uanmeldte (de allerfleste skulle takke for medaljer).  
Kgl. Mayestaits Acteurs  har nok en særlig klang - derfor fik 
Søren og jeg lov at hilse på Dronningen umiddelbart efter de 
“allerfineste”. Vi mindedes yndlingsnumre og oplevelser og 
inviterede til årets revy . “Ahh: 90-års fødselsdagen” var HM 
svar og beklagede ikke at kunne deltage - grundet tiltrængt 
vinterferie, men med kongelige hilsner til alle acteurs. 

Kuriosum: Dagen 
efter kunne vi læse 
i “Den Berlingske 
Avis” under 
“Dronningen tog 
imod”: 

Det “ridder” for Kgl. Mayestaits Acteurs - det kan kun gå godt - vi skal vise alverden at vi  
💛❤   Glæder mig over, med og til jer alle. 

Præsidenten 
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Miniportræt 
Acteur, skuespiller, revydirektør Pernille Schrøder 
Juli sidste år havde vi et glad gensyn med Pernille i Kongens Have til jazzkoncert. Knus og 
kram - og lykønskninger med det nye revydirektør-hverv! Da Pernille hørte om vores 
kommende 90-års fødselsdag i Kgl. Mayestaits Acteurs og den planlagte revy, svarede hun 
prompte og entusiastisk: “Det vil jeg gerne være med til - hvis tidspunktet kan passes ind” 
Og det kunne det heldigvis! 

Pernille er acteur fra 1986, men teaterkarrieren startede meget tidligere. “Jeg har altid lavet 
teater”, siger hun, da vi mødes igen ved en revyprøveaften her i januar. Som 13-14-årig fik 
hun mulighed for at udleve sine teaterdrømme i Helsinge Ungdomscenter, hvor der var sang, 
musik, drama, teater og cirkus på programmet.  

“Bl.a. lavede vi hvert år en revy fuldstændig som sådan en skal laves”, fortæller hun og 
fortsætter: “Blot var det alene unge mellem 13 og 18 år på alle poster - skuespil, orkester, 
kostume, lyd, lys, teknik m.v. - under kyndig vejledning af de voksne. Vi øvede og spillede 
nøjagtig som ved en Studenterrevy. Hver aften i en uge og 2 gange lørdag og søndag!” 

Der var også cirkus. Pernille startede som mus og endte som 
cirkusdirektør med høj hat og det hele - en rigtig “Nelly Jane”. 
4-6 forestillinger pr. dag, hver af en times varighed ved 
kulturdagene i Helsinge. Det nærede teatergenet. 

“Da jeg blev 18+ faldt jeg for aldersgrænsen, og skiftede til 
Helsinge Amatørteater, hvor vi spillede politisk teater, Benny 
Andersen og cabareter. Her hørte jeg om noget, der hed 
Studenterrevyen, som jeg så kom med i - i 1986 Døm Selv og i 
1987 Rotter på Regensen ”. 

Det satte gang i karrieren! “Sammen med Jacob Morild, Anne 
Kløvedal, Jesper Malmose, Lone Grunwald og Morten Weden- 
dahl, som jeg allesammen havde mødt i Studenterrevyen, 
lavede vi en cabaret-gruppe. Vi henvendte os til Cafe Liva med 
en ide til en cabaret, som vi  - på trods af, at vi alle var autodi- 
dakte - fik lov til at opføre på båden”, fortæller Pernille.  

“Der var grøde i Studenterrevyerne i 80´erne, og 
mange af deltagerne er stadig blandt mine bedste 
venner. Kgl. Mayestaits Acteurs har altid stået 
mig nær, og jeg har bl.a. fungeret som toastma- 
ster ved fester, givet peptalks ved revyer og ikke 
mindst som instruktør på børnerevyen ved 
acteurernes 60-års jubilæum, som blev holdt i en 
af Tuborgs tappehaller i Hellerup i 1989”. 

Pernilles videre karriere kender vi alle: 
Revykompagniet, Rottefælden, Cirkusrevyen, 
musicals, jazz-sang, konferencier og ikke mindst Nykøbing Falster-revyen, hvor hun nu har 
sat sig i direktørstolen sammen med Mickey Pless. Sådan! Men det begyndte i Helsinge og 
tog fart i Studenterrevyen.                                                                                    RedActeuren 
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Anno 1986



“90-års fødselsdagen - vi har hørt det før” 

Lytten, læsen, 
 koncentration 
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Glimt fra første læseprøve

Foto: Povl Dons  
        Christensen



NYTTIGE DATOER & INFO: 
Spilleperiode	Studenterrevyen	2019:		26.	februar–2.	marts	

Forpremiere	&	Nachspiel	tirsdag	26.	februar	kl.	19.00	
Premiereforestilling	onsdag	27.	februar	kl.	19.00			
Forestilling	torsdag	28.	februar	kl.	19.00	(solgt)	
Forestilling	fredag		1.	marts	kl.	19.00	(solgt)		
Galla-matiné	lørdag		2.	marts	kl.	15.00	

Priser:	Voksen:	120	kr.	(Forpremiere	for	acteurs:	90	kr.	-	se	nedenfor)	
														Ung	/	studerende:	90	kr.	
														Storsalg:	grupper	over	10	personer:	110	kr.	pr.	person	

Kontakt:	billetsalg@studenterrevyen.dk	
Spillested:			Huset	KBH	i	Rådhusstræde	13,	1466	København	K	

Arrangementdatoer i spilleperioden 
Forpremiere	og	Nachspiel:		Tirsdag	d.	26.	februar	2019,	kl.	19.00	
Revybillet	90	kr.		Spisning	90	kr.		
Sted:	Huset	KBH	i	Rådhusstræde	13,	1466	K	
Kontakt:	tilmelding@studenterrevyen.dk		senest	19.	februar	2019	
(Mærk	”Nachspiel”	og	dit	navn)			
Betaling:	Kontant,	revyens	konto	reg.	4280	konto	4280525006,		
eller	mobilePay:	81161.	

Jubilæums-Gallafest:	Lørdag	d.	2.	marts	kl.	18.00	i	Klærkesalen	
Se	vedlagte	invitation.				Vi	ses!	

�7

mailto:billetsalg@studenterrevyen.dk
mailto:tilmelding@studenterrevyen.dk


Tilføjelse 
I forrige nummer af Acteuren fortalte vi om vores jubilæumsfester 
gennem årene. Desværre var omtalen af vores 80-års jubilæumsåret 
2009 gledet ud. Og det var da synd! For der var også gode gallafester. 
28. marts fejredes i forbindelse med revyen vores 85-års navnejubilæum i Klærkesalen. 
Optræden, fællessange, fejring af jubilarer (bl.a. 60 år for Erik Moseholm) og dans til 
levende orkester. Se mere i Acteuren April 2009. 
Lørdag d. 24. oktober var vi igen i Klærkesalen til fejring af vores 80-års forenings- 
jubilæum. Underholdning, sange og taler, som både skuede tilbage til svundne tider, og 
fremad under temaet tradition og fornyelse. 
Se Acteuren November 2009. 

       
 

 

Præsidium 2018/2019: 
     

Præsident: Kirsten Iversen               53 80 65 01                    kirive@hotmail.com 
Kvæstor: Carsten Hede               21 61 63 86               regnskab@studenterrevyen.dk 
  

Øvrige præsidiemedlemmer: 
  Gitte Nielsen               51 90 79 24                boggnielsen@info.dk 
  Wivi Dalmark               20 25 74 80          wivi@benzondalmark.dk 
  Frits Krog-Meyer               22 90 40 82                       krog-meyer@post.tele.dk 

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  

tlf.: 39 69 45 01 - mobil: 53 65 95 01 - email: gordani@live.dk 
Tryk: Sangill Grafisk  -  Oplag ca. 300

�8

Kontingentåret går 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 på MobilePay 81161 
Husk tydelig angivelse af navn ved betaling. 

Kontingentstatus fås hos Kvæstor Carsten Hede  -  på mail: regnskab@studenterrevyen.dk

         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 
REVYEN 
 

Én Præsident og  
syv Ex-præsidenter  

deltog 

Zouaverne hædrede  
80-års jubilaren med  
marcipan og glasur 
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