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80% udsolgt til sommerrevyen
Med 22.000 billetter til salg og et forsalg, der dd siger 17.637, har
revyen allerede solgt 80% af samtlige billetter.
Man skal hen omkring den 20. juni, før der er en reel mulighed for selv at vælge en plads i
teatersalen. Indtil da må man takke ja til en af de få ledige pladser, der er.
Således er de tre forpremierer den 31.5. - 1.6. og 2.6. udsolgte, ligesom premieren den 3.6. også er
udsolgt.
I første spilleuge er der kun 41 ledige billetter tilbage. I anden spilleuge er der kun 57 ledige
billetter tilbage.
Det er et af de allerbedste forsalg, revyen nogensinde har haft.

Hvorfor?
Der er sikkert mange grunde, men det betyder helt sikkert meget at, revyen de sidste mange sæsoner
har ligget helt i toppen af dansk revy. Ikke mindst de seneste to sæsoner, hvor revyen var nomineret
som ‘Årets Revy’ både ved Revyernes Revy og ved TV Charlies Revy-Galla.
Og det får selvfølgelig også publikum til at strømme til, når vi igen i år stiller med et af Danmarks
stærkeste revy-hold besat af topprof. skuespillere, der alle er født i revyens tegn med humor i
ascendenten.
Det betyder sikkert også lidt, at Leif Maibom har meddelt, at det er hans sidste år på scenen i
Sønderborg, hvilket betyder et farvel til Thorleif.
Og så er der også den kendsgerning, at dansk revy er inde i en virkelig god og fremadpegende
periode. Nye skuespillere dukker op i revyerne, nye tekstforfattere kommer på banen, satiren er sat i
højsædet og kvaliteten er i det hele taget steget.
På revydanmark.dk - der er en sammenslutning af Danmarks professionelle revyer - kan man læse:
Vi elsker revy
For revy er li´så dansk som jordbær, hindbær og Støjberg.
Og med 21 revyer bli´r der igen i år skrevet timevis af ny, satirisk, sjov, vedkommende
dansk dramatik - uden offentlige tilskud, men til gengæld med en entusiasme, der når
helt op til sidste række i salen, teltet - eller hvor revyen nu spiller.
Revyerne er der bare, frækkere, friskere og festligere end nogensinde før.
Hvorfor?
Fordi vi elsker revy.

Og den betragtning er vi helt enige i.
Vi elsker revy - og publikum elsker vores revy.
Så vi er igen klar med en kvik, elegant, humørfuldt sommerrevy, der kærligt og spidst tager pulsen
på Danmark og danskerne her og nu - sikkert også tilsat en anelse storhedsvanvid from over there.

Indhold
Vi vil som sædvanligt ikke røbe ret meget på nuværende tidspunkt, men kan da afsløre, at der p.t.
ligger 26 numre - om de alle overlever de sidste prøver og forpremiererne, er uvist.
Og det er traditionen tro tekster om det, vi taler om - ska´ vi gi´ et kort resumé ku´ det være:
Trump møder Danmark, hvor Thyra Frank er minister i et land, hvor PostNord er i
opløsning 100 år efter, vi solgte De Vestindiske Øer, hvor der vist aldrig er hørt
sækkepibemusik fra det nystartede orkester Pipe and Drum fra Dynt, hvor bedemanden der er en dame - er inde i en død periode, ikke fordi Bertel Haarder ikke blev guvernør i
Flensborg, hvilket han er rasende over, men hans raseri bliver overhørt pga Kristian
Thulesen Dahls sukkersøde leflen for de sønderjyske vælgere, hvoraf flere er arbejdsløse,
og derfor må på Jobcentret, et sted Thorleif ikke behøver at komme, fordi han går på
pension, og derfor takker af med top-historierne fra hans liv med Ragnhild Margrethe
gennem 34 år, der har været turbulente - et ord Thorleif ikke kender - man han ved, at når
enden er go’……

Og så er der også alt det andet………

Facts:
Revyen spiller på Sønderborg Teater i perioden 31.5 - 29.7.
Medvirkende: Jeanne Boel, Lone Rødbroe, Rasmus Krogsgaard, Jacob Morild og Leif Maibom.
Kapelmester: Thomas Pakula
På revyens hjemmeside www.sommerrevy.dk kan der læses lidt mere om de enkelte medvirkende.
Instruktør: Jeanne Boel
Kostumer: Henrik Hviid
Koreograf: Peter Friis
Scenograf: Gitte Geertsen
Lysdesigner: Jesper Hansen
Lyddesigner: Søren Knudsen
Frisør: Tage Frandsen
Billetsalg: Tlf: 74 42 87 02 - mail: billet@sommerrevy.dk - Hjemmeside: www.sommerrevy.dk
Comwell Hotel tilbyder to forskellige menuer før revyen - Den store Sommer-Buffet i Restaurant
Revyen og en serveret tre-retters menu i Restaurant Bellevue.
Menuerne bestilles sammen med billetterne.

