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Nyt fra Præsidenten 

Revyen 2020 sætter sejl. 

Siden generalforsamlingen i juni har der været stor aktivitet frem mod næste års søsætning. 

Det gode skib Cafe Liva står klar til at modtage os i februar, takket være Jakob Morild*.  

Og med til besætningen 
følger lys/lyd-supergast 
Kenneth Kreutzfeldt – 
mangeårig medarbejder ved 
vore revyer!  

Nu er arbejdet med at hyre 
nyt mandskab til skibet også 
i ”hyttefadet”.  
 
Det er en stor glæde at byde 
velkommen til revyens 

instruktør, kaptajn, skuespiller Maria Garde. Maria kunne derefter gå i gang med mønstring 
af ”mandskab” som fandt sted på Teater Play  - beredvilligt stillet til rådighed af Christina 
Sørensen (TAK)*. 

De 4 udvalgte skuespillere (14 tilmeldte) holdt ultimo oktober impro-weekend hos Maria. 
Medlemmer af Præsidiet deltog ved start med henblik på at orientere om Kgl. Mayestaits 
Acteurs, traditioner og revyforløb. 

Tilbage står nu at få proviant om bord, så kaptajnen kan 
afstikke sejlruten. Vi har kontakt til leverandører og har møde 
med nogle af dem næste uge. I derude er naturligvis også 
velkomne til at fremsende tekster via ”sømail”– vi vil nødig gå 
glip af en god fangst – jeres perler! 
  
Vi / præsidenten træder stadig vande vedrørende mulige øve-
lokaler i januar til afpudsning af  sømandsskabet. Noget ser ud 
til at lykkes – andet ”lejder nicht”! 

Ønsker  crew’et god vind på rejsen og masser af vind i sejlene! 

Glæder mig til skumsprøjt, krappe bølger og solskin om bord! 
Præsidenten 

*Stor tak til såvel Christina som Jakob, der begge er strålende acteurs fra revyerne 
henholdsvis i 2009-11 og 1986-89! 
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Foto: Marie Damsgaard



Maria Garde - instruktør 2020 
    
Der kommer altid noget nyt  
En passende overskrift for dette interview med Maria 
Garde ved audition til revyen 2020 på Teater Play. 
Sådan har det været fra starten, og sådan er det blevet 
lidt af en livsfilosofi for den autodidakte skuespiller. 
Hun er født ind i en teaterfamilie (Mor: Skuespiller 
Annie Birgit Garde, Far: Journalist og teateranmelder 
Mogens Garde) og har altid ønsket at være skuespiller. 
Det startede allerede i 8-10 års alderen, hvor hun 
debuterede i et tv-spil; og siden som 14-årig i 
hovedrollen i Anne Franks dagbog i 1982 på Amager- 
scenen. Det var hendes mor, der spillede moderen og 
Sam Besekow instruerede. 
Tre år senere medvirkede Maria i Vildanden på 
Nørrebros Teater, og i 1993 spillede hun igen sammen 
med sin mor i Glasmenageriet på Teatret Bag Kroen i 
Ordrup. 

Drømmen om Teaterskolen gik aldrig i opfyldelse. 
Maria søgte ind tre gange uden held. Hun besluttede så at bruge fire år på sig selv - “lidt her 
og lidt der”, som hun siger. 

Og der kom da også flere opgaver på CV´et. Kortfilm, TV-serien Gøngehøvdingen, 
Nykøbing Falster Revyen, Græsted Revyen, revy på Rødekro Teater samt i mange år dukke-
spiller på Marionetteateret i Kongens Have. 

I 2006 overtog Maria Familieteatret, som Susanne Theil havde etableret. Maria kørte teatret 
videre som Det Ny Familie Teater. Her stod hun bl.a. bag forestillingerne Pinocchio og 
Robin Hood som manuskriptforfatter og instruktør. 
Også TIVOLI har nydt godt af Marias kunnen gennem to år i Rasmus Klump-forestilling- 
erne, hvor hun optrådte både som Rasmus og som Flora. 
“Det var varmt i de kostumer”, siger Maria, ”men de kram man gav og fik og de glade 
børneøjne, der mødte én, var det hele værd!” 
“Det var helt anderledes at deltage som live-actor i TIVOLIs Scary House, hvor jeg 
oplevede, at folk blev bange og tissede i bukserne, og børn måtte følges ud kort efter start”, 
fortæller Maria, og fortsætter, “da jeg selv havde lejlighed til at opleve “Walking Dead” på 
Universal Studios i USA, ville jeg heller ikke ind!” 

Maria er en flittig indlæser af lydbøger, som der jo er stort boom i. Hun har eget studie 
hjemme, men indlæser også andre steder. 

Når jeg spørger til fremtiden, svarer Maria: “Alt kan ske. Min mand Nis (sanger og skue-
spiller, red.) og jeg tager det, som det kommer - har is i maven - lever i nuet. Og nu skal jeg 
jo lave studenterrevy! Det glæder jeg mig meget til. Det er en fed teaterform, hvor alt kan 
ske”. 
Vi glæder os også - og jo: Der kommer altid noget nyt. 

RedActeuren 
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Glimt fra audition 
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Spillested Studenterrevyen 2020 
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Det er muligt, at nyde en 
lækker tapasmenu inden 
forestillingen. 
Teatermenu koster 225,00 
pr. kuvert og bestilles 
separat via 
mg@tapadeltoro.dk - eller 
på telefon 61 71 33 73

mailto:mg@tapadeltoro.dk
mailto:mg@tapadeltoro.dk


Spillekalender Studenterrevyen 2020 

Onsdag  5. februar kl. 20.00 Generalprøve og Nachspiel for acteurs 

Torsdag  6. februar kl. 20.00 Premiere    (Reserveret) 

Fredag   7. februar kl. 20.00 Forestilling 

Lørdag   8. februar kl. 16.00 Forestilling   

Tirsdag 11. februar kl. 20.00 Forestilling 

Onsdag 12. februar kl. 20.00 Forestilling 

Torsdag 13. februar kl. 20.00 Forestilling 

Fredag  14. februar kl. 20.00 Forestilling 

Lørdag  15. februar kl. 16.00 Gallaforestilling med efterfølgende  
          Gallafest i Klærkesalen kl. 19.00 

Tirsdag 18. februar kl. 20.00 Forestilling 

Onsdag 19. februar kl. 20.00 Forestilling 

Torsdag 20. februar kl. 20.00 Forestilling   (Reserveret) 

Fredag  21. februar kl. 20.00 Forestilling   (Reserveret) 

Lørdag  22. februar kl. 16.00 Forestilling og Hulke-af-fest  

Billetbestilling på billetto.dk. - Pris kr. 125,00 plus gebyr  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Invitation til 
Gallafest kommer 
i næste nummer  
af Acteuren.  
Men reserver 
datoen allerede 
nu!

Acteur-march ved 
Gallafesten marts 2019

http://billeto.dk


Så er der “Juletræf”  

tirsdag 3. december 2019, kl. 18.00 

Hansens Gamle Familiehave, Pile Allé 10-12, 2000 Frederiksberg 

Vi byder på stegt flæsk og 
persillesovs og 1 øl/vand. 

Arrangementet er gratis - men det hjælper, hvis du har betalt kontingent! 

Tilmelding senest torsdag 
28. november  

til Susanne Krukov på 
 Tilmelding@studenterrevyen.dk  

Præsidiet 
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Kom og mød de gamle acteurs 
- og revyholdet 2020

Altid stor success  
- her fra dec. 2018



Århus Studenterrevy - startede for 90 år siden 
Århus havde sin første studenterrevy i 1929 - fem måneder efter universitetet åbnede i 
september 1928 
Det var dog først i 1958 at revyen blev formaliseret i institutionen “Århus Studenterrevy” – 
der senere fik undertitlen Keyserlig Mayestaits Acteurs. En slet skjult hentydning til den 
københavnske studenterrevy.  

De kongelige måtte overgås, og kun en kejser kunne gøre det. Kejser Haile Selassie af 
Etiopien havde kort forinden været på et festligt statsbesøg i Danmark. Han blev udråbt til 
protektor og revyens ordensbånd blev rødt, gult og grønt efter det etiopiske flag. 
Århus Studenterrevy blev båret af studerende fra Århus Universitet frem til 70’erne, hvor 
studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i stigende grad kom med. 
Flere af vores acteurs har medvirket i Århus, ligesom flere keyserlige har været med hos os. 
I februar 1973 var både keyserlige og kongelige acteurs sammen i en 35 års revykavalkade i 
Aalborg-hallen for Akademisk Forening, Nordjylland. Også Århus Studentersangere og 
Aalborg Symfoniorkester medvirkede. Ole Walbom instruerede forestillingen, som DR-TV 
optog og udsendte uddrag af i maj samme år. 

Den keyserlige studenterrevy i Århus levede indtil 2001, hvor den desværre måtte stoppe 
pga. økonomiske vanskeligheder.          RedActeuren 

 

 

Præsidium 2019/2020: 
     

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 
                 Pernille Kehler Brandstrup   29 93 89 16                         kma.pernille@gmail.com 
                                Claus Reenberg                31 60 32 98           clausreenberg@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 
Tryk: Sangill Grafisk  -  Oplag ca. 200
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         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 
 

HUSK KONTINGENT 
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 

Du kan også tilmelde dig Betalingsservice - detaljer fås hos Kvæstor Carsten Hede, 
 der også kan oplyse om kontingentsstatus - på mail: regnskab@studenterrevyen.dk

mailto:lisa.ludvigsen17@gmail.com
mailto:regnskab@studenterrevyen.dk
mailto:kiko.135@ofir.dk
http://www.studenterrevyen.dk
mailto:gordani@live.dk
mailto:regnskab@studenterrevyen.dk
mailto:regnskab@studenterrevyen.dk

