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 Præsidenten har ordet 
Ja, så er der kommet godt gang i sagerne. Sidst jeg skrev 
var det i et separat informationsbrev, som handlede meget 
om produktionen af den næste revy. Den er stadig meget 
vigtig og audition er netop overstået. Skønne kræfter 
forenes for at lave en super god revy. 
Men der er ingen revy uden en forening! Kongelig 
Mayestaits Acteurs er en virkelig god og traditions- 
bunden forening med mange sjove og gode ritualer.  
Dem skal vi fastholde.  

I præsidiet har vi derfor besluttet at gøre en ekstra indsats 
for at håndhæve og gennemføre vores traditioner. Det er 
vigtigt for os, at traditionerne er det usynlige bånd, som 
binder os sammen, og giver mange glade grin uanset hvem den enkelte er. 

Til at sikre vi følger traditionerne, har vi i præsidiet bedt to præsidiemedlemmer at have et 
særligt fokus på netop dette. Det er Kirsten Iversen og Per Thomsen, som med stor autoritet 
vil hjælpe støtte og guide os så vi alle kan føle, at vi er en del af en god og traditionsrig 
forening.  

Betyder det så at der ikke sker noget nyt? – Nej, naturligvis ikke. Det betyder, at vi holder 
fast i det vi har, og langsomt når der har tegnet sig et nyt mønster i foreningens bevægelse, 
kan det overvejes at gøre det til en ny tradition, eller tilrette en tradition. For os er det 
vigtigt, at de unge medlemmer kan se sig selv i traditionerne og føle et ansvar for at 
viderebringe traditionerne – som en hel organisme, som tilegner sig tid og sted i en 
langvarig livscyklus. 

På et punkt, kan vi dog ikke holde traditionerne, idet internettet og lignende ting er kommet 
for at blive. Det betyder også, at vi må følge med der, for at kunne tiltrække nye, og have 
salgskanaler kørende til revyen. Anders Ejlev er præsidiets IT ansvarlige, og Anders vil 
sammen med flere andre begynde at arbejder på at reformere vores IT system. Det vil 
sandsynligvis ikke være så visuelt helt fra starten, da det er ”motoren”, som lige skal 
”fikses” først i vores IT.  

Det er vores ambition at på sigt lave et system, som foreningen kan bruge til at holde styr 
på alle foreningsdata (medlemskartotek, e-mails, hjemmeside osv.). Ikke mindst, arbejder 
Anders sammen med Gorm om mulighederne for at digitalisere foreningens arkiver og gøre 
det tilgængeligt for alle medlemmerne – særligt dette glæder jeg mig meget til.  

Det næste store arrangement vi har er vores elskede juleflæsk, som igen i år holdes på 
Hansens familiehave onsdag den 7. december kl. 18:00. Det er jo netop til dette 
arrangement, at vi kan møde de nye instruktører og skuespillere første gang. Jeg håber, at 
rigtig mange til dukke op og tage godt i mod det nye hold. 

Rasmus Rask Walther, Præsident 
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Ø-lejr / Øl-ejr 28. august 2022 
Gode traditioner er til for at blive bevaret!  
Én af dem (i Kgl. Mayestaits Acteurs) er vores årlige Ø-Lejr.  
Efter flere års pause blev det grundet Corona i 2021 en kombi af generalforsamling og Ølejr. 
(Ved Ø-Lejren 10 år tidligere deltog revyens daværende instruktør Acteur Christina 
Sørensen,  nu TeaterPlay og Produktion på revyen ’23). 

Ørstedsparken blev 
valgt som Ø’en i 
byen. Med dejligt vejr 
og lette adgangs- 
forhold lykkedes det 
at samle 10 glade 
Acteurer herunder 
præsidenten, to nye 
Acteurer og to hunde.  

Vi begav os i samlet 
flok ind i parken, hvor 
jagten på betydende 
person-statuer gik i 

gang! Kirsten bidrog med det kulturelle oplæg om parkens 
historie, statuer m.v.  
En dejlig rundtur  inkluderede ophold på fast grund med vand 
omkring os (ø-like) på Frederik d. VII’s bro!  
Eneste minus: Vi fik ikke set det første monument af en kvinde uden fyrstelig baggrund: 
Nathalie Zahle! Forkæmper for uddannelse af kvinder, stifter af Zahles Seminarium. 

Sulten trængte sig på og vi måtte i hast finde fourageringssted. Lige udenfor ved vores 
mødested på dejlige trapper foran parken indrettede 
vi os således med vores medbragte klemmer og 
liquider!  
Vi (Per og Kirsten) havde 
talt om en evt. konkur- 
rence vedr. bedste ind- 
pakning af madpakke…
men, men, i det øjeblik 
præsidenten Rasmus trak 
sin rigt udsmykkede 
skotøjsæske frem faldt 
alle andre tiltag til jorden!   

Trods denne sidste store 
skuffelse, lykkedes det os 
alle at bevare ”det glade 

studenterhumør” og dagen blev afrundet med interessante beret- 
ninger fra Ørstedsparkens lange historie! 

LEVE Ø-Lejr! Kom med næste år – håber på tur til en mindre ø end Sjælland! 
Kirsten 
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  Instruktør-duoen bag Studenterrevyen 2023                 

  Daniel Lassen                      August Birk 

Hvad er det vi gerne vil lave? En moderne, klassisk ungdomsrevy - for det er jo 
det, Studenterrevyen er, eller i hvert fald det, vi føler, den skal være under vores 
instruktion. 
Vi vil ikke revolutionere revyen, vi vil modernisere den. Det skal være nærværende, 
sjovt, satirisk - og sætte problemer til debat. 
Vi planlægger at have et ganske klassisk revyformat, som gennem historien har vist 
sig uforligneligt til at præsentere relevant komik i øjenhøjde med publikum. Vi vil 
søge inspiration i den moderne satire, der kendetegnes ved hurtige jokes, rappe 
replikker og tætskreven komik - selvfølgelig uden at gå på kompromis med revyens 
dynamik eller velskrevne sjælere.  
Vi har en titel, som er: Studenterrevyen 2023: Hvad mere kan vi gøre? 
Den er valgt, fordi den er universel; man kan bruge den i enhver sammenhæng - fra 
det helt gængse og hverdagsagtige til den store vide verdenssituation. Og det er et 
tema der på en og samme tid inspirerer til forandring, italesætter frustrationer og 
ikke mindst udpeger den absurditet, der kan opstå ved tingenes tilstands stilstand.  
Det er et tema, som vi forventer vil komme til at være en rød tråd gennem revyen. 
Det er slet og ret en genial titel, hvis vi skal sige det selv. 

Daniel & August 
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Produktionschef-duoen 
De to acteurs Christina 
Sørensen og Monika 
Mazurek har med stor 
ildhu påtaget sig at lede 
produktionen af revyen 
2023 sikkert i land. 

Foreløbig har de stået 
for organiseringen af 
auditionen til 2023. 

De arbejdede sammen 
ved Studenterrevyen 
2011 “Alle lige skæve”, 
hvor Christina 
(sammen med Tine 
Agertoft) instruerede 
og Monika var 
produktionschef. 

Christina var 
skuespiller i revyen 
2009 “Hvad er 
meningen”, hvor hun 

medbragte revyerfaring fra Horsens Revy 2006 og 2007. 

Hun har både spillet teater og samtidig undervist unge og børn i teater, som tilknyttet til 
Komediehuset i Horsens, og været med i forskellige foretillinger, både til den lokale 
Middelalderfestival, Gadefestival og meget andet!  
I dag er hun medejer og leder af Teater Play, hvor hun instruerer og underviser bl.a. 
komikere, børn og unge. Og huser Studenterrevyen for anden gang på Scene 2! 

Monika var danser i Københavns Havneteaters  “Den lille Havfrue” i 2005 og i samme 
teaters forestilling “Forelsket i København” i 2007 medvirkede hun som sceneteknikker/
forestillingsassistent.  

I Musicalteatrets opsætning “Vi maler Byen Rød” i 2010 var hun produktionschef. 
Forestillingen spillede på folketeatret.dk´s Store Scene i Grøndal Centret og overlappede 
med et par dage med Studenterrevyen “Stueren”, som spillede på Lille Scene lige ved siden 
af.  Det gav nogle udfordringer, som hun dog med smidighed fik løst sammen med vores 
produktionschef Jacob Degnbol. Dette gode samarbejde førte naturligt til posten som 
produktionschef på revyen 2011. Og nu igen i 2023 og sammen med Christina.   
    

RedActeuren 
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Christina	         Monika



�6

Glimt fra audition 

til 2023



Skuespillertruppen til revyen 2023 som valgt efter audition  

         Sofie                      Mikkel         Rasmus                    Bjarke 

            

          

        Tanja 

Studenterrevyen 2023 spilles på Teater Play, scene 2, Strandlodsvej 
7, 2300 København S, indgang lige om hjørnet fra Lindgreens Alle 2.  

Spilledage fra 1. til 18. marts: onsdage til fredage kl. 19.00 og lørdage  
kl. 16.00. 

Der er Gallafest lørdag d. 11. marts  
kl. 19.00 i Festsalen i Døveforeningen af 
1866, Brohusgade 17, 2200 København. 

Invitation til Gallafesten i næste nummer 
af Acteuren. 
Men reserver datoen allerede nu! 
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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 Lise Berrig, 
 der også kan oplyse om kontingentsstatus - på mail: regnskab@studenterrevyen.dk

Publikummet  
sidder allerede 
klar……!

mailto:regnskab@studenterrevyen.dk
mailto:regnskab@studenterrevyen.dk


Så er der “Juletræf” for acteurs  
onsdag 7. december 2022, 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! 
OBS: Begrænset antal deltagere - først til mølle! 

Tilmelding senest fredag 2. december på  kma.nemtilmeld.dk  

Præsidiet
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Præsident: Rasmus Rask Walther           27 57 59 47                           rasmus@rask-walther.eu       
Kvæstor: Lise Berrig                20 65 57 24                  regnskab@studenterrevyen.dk 
Øvrige præsidiemedlemmer: 
                 Kirsten Iversen                53 80 65 01         kirive@hotmail.com 
  Gustav Jakobsen                   26 13 28 13                fe12gusjak@gmail.com 
  Per Thomsen                40 51 55 66           thomsen-per@hotmail.com 
  Anders Ejlev               40 58 37 15                andersejlev@gmail.com 

Zouaveoberst: Vacant               
      
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

Præsidium 2022/2023         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 
 

Kom og mød de gamle acteurs 
- og revyholdet 2023
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