Pressemeddelelse 1.2. 2017

Sønderborg Sommer Revy storsælger
Igen-igen kan Sønderborg Sommer Revy den 1.2. annoncere NY forsalgsrekord og det er endda inden telefonsalget starter.
Der er p.t. solgt næsten 10.000 billetter ud af de 22.500
Revydirektør Leif Maibom har været i arkiverne og fundet salgstallene frem den 1.2. i de sidste 10
år. Og det er munter læsning. Der har været sat rekord på rekord med et par minimale dyk et par år.
Men stort set har der været en konstant fremgang, og antal solgte billetter den 1.2. har ligget
omkring de 8.000, stigende til 8.500, 8.800. Men nu - i 2017 - står der ikke længere 8 foran, men 9.
Og der er faktisk solgt langt over 9.500, så der er ikke langt til billet nr 10.000.
Og det er vel at mærke før telefonsalget er gået i gang. Mailsalget har som sædvanligt været i gang
fra først i oktober, og der har været pænt travlt på billetkontoret, kan Billetchef Lene Ebbesen
fortælle:
- Der er flere og flere af vore kunder, der blevet trygge ved at bestille pr mail, og det er
selvfølgelig en del af forklaringen på, at vi kan sælge flere og flere billetter hvert år.

Flotte nomineringer
Leif Maibom tilføjer, at det selvfølgelig også betyder en hel del, at revyen de seneste mange år har
ligget helt fremme i første række af revy-successer. Revyen har således de seneste to år været
nomineret som ‘Årets Revy’ - både ved Revyernes Revy og ved TV Charlies ‘Revy-Galla’.
Dette TV program er i øvrigt lige blevet kåret som ‘Årets Event’ ved TV Pris uddelingen den 28.2.

Nu med telefonsalg
Telefonsalget starter den 7. februar på tlf. 74 42 87 02 - tirsdag-fredag mellem kl. 11,00 og 15,00.
Og på trods af det fantastiske mail-forsalg, regner revyens tre billetsælgere alligevel at få meget
travlt de første dage.
- Der er bare en masse af vore kunder, der helst vil snakke med os direkte, siger Lene
Ebbesen. - Det er ofte fordi de vil overnatte og gerne vil have bestemt værelser, eller
bestemte pladser i salen. Andre skal lige have gennemgået de forskellige revy-menuer, og de
synes sikkert det er hyggeligere, at få dem forklaret end bare at læse om dem på revyens
hjemmeside. Og så er vi klar. Vi har intet imod netbestillinger, men Sønderborg Sommer
Revy har altid haft ry for en god personlig betjenning, og det fortsætter vi med at have.

Revyholdet 2017
Revyholdet: Jacob Morild, Lone Rødbroe, Rasmus
Krogsgaard, Jeanne Boel og Leif Maibom er i
øjeblikket spredt ud over hele landet og i gang med
forskellige andre opgaver.
Men den 19.2. mødes de alle sammen med
Kapelmester Thomas Pakula i Sønderborg til to-dages
brainstorming og idéudveksling.
Og så går forfatterne for alvor i gang.
Og da de tre herrer på holdet, alle har været kåret som
‘Årets Revyforfatter’ en eller flere gange, bliver der
næppe problemer med at få skrevet skarpe, sjove og
satiriske tekster til revyen, der har premiere
pinselørdag den 3. juni.
Der er tre forpremierer den 31.5., 1.6. og 2.6.
Sidste spilledag er lørdag den 29. 7.

Læs mere og find fotos
Læs mere om revyen, holdet, menuerne m.v. på www.sommerrevy.dk hvor nedenstående fotos kan
hentes til pressebrug - under ‘presse’.
Yderligere info: Leif Maibom - tlf. 20 25 53 30 - mail: maibom@sommerrevy.dk
Lene Ebbesen - mail: lene@sommerrevy.dk

