Pressemed 3.4. 2017

Generationsskifte
i Sønderborg Sommer Revy
‘Livsværk til salg’ stod der den 1.1. 2017 som slutkapitel i JV`s serie om Johnna og Leif
Maiboms år med Sønderborg Sommer Revy. Nu er salget en realitet
Efter 36 år som styrende makkerpar i Sønderborg Sommer Revy tager Maibommerne
ægteparret Jeanne Boel og Klaus Kristensen ind som partnere i revyen.
Så fra den 1.10 2017 er direktionen i Sønderborg Sommer Revy udvidet med to, og i løbet af
de kommende 4 år overtager Jeanne og Klaus revyen bid for bid.

Lykkelig udgang
- Johnna og jeg er lykkelig over, at aftalen er faldet på plads - udtaler Leif Maibom. - Vi tror
fuldt og fast på, at Jeanne og Klaus er det helt rigtige par, der med veneration for revyens
tradition kan føre vores livsværk videre. De er kendte og respekterede i branchen, de er blevet
vilde med Sønderborgområdet, og de er klar til på en eller anden måde at knytte sig mere til
byen.
Og Leif Maibom tilføjer:
- Det er ikke, fordi vi har mistet lysten til at drive revyen, men vi er så stolte over det, vi har
fået bygget op, at vi vil være sikre på, at kunne give det videre, mens vi stadig selv er i stand til
at sikre revyens fremtid. Og vi må jo erkende, at når vi ser på hinanden og tæller år-ringene, så
kan vi ikke løbe fra at vi er blevet ældre, og at kræfterne måske ikke helt er de samme, som da
vi startede revyen i 1982.

Grundigt forarbejde
Og det er ikke en pludselig indskydelse, opstået under indflydelse af mad, latter og god vin.
Allerede i sommeren 2014 begyndte Jeanne og Leif at tale om et udvidet samarbejder/
partnerskab, og i sommeren 2016 - da Jeanne både var instruktør og medspiller i revyen startede de egentlige forhandlinger om et generationsskifte.
De forhandlinger har pågået lige siden ved talrige møder, og med hjælp fra div. rådgivere og
fagfolk nåede parterne midt i marts måned til fuld enighed i den absolut bedste stemning.
Der er langt en handlingsplan, hvor Jeanne og Klaus gradvist køber sig ind i revyen - for
naturligvis at ende med at eje 100%.

De to første år er Leif stadig adm. direktør.
Tredie år er Leif direktør, mens Klaus Kristensen overtager rollen som adm. direktør.
Fjerde år er Leif protektor for revyen.
Jeanne er i hele overdragelsesperioden kunstnerisk direktør, mens Johnna er assistent for den
adm. direktør.

Og så giver vi ordet til de kommende ejere: Jeanne og Klaus
- Vi er utrolig glade for og stolte over denne aftale. Det vil være en ære at videreføre Johnna og
Leifs livsværk; Sønderborg Sommer Revy - siger Jeanne Boel og Klaus Kristensen samstemmende, og Jeanne fortsætter:
- Revy har fyldt det meste af mit voksne professionelle liv, lige fra da jeg startede som danser
hos Volmer Sørensen i ‘Revykøbing’ i 1977, henover min debut som revyskuespiller det
samme sted otte år senere, og indtil her de sidste 15 år, hvor jeg også har fungeret som
instruktør på bl.a. Sønderborg Sommer Revy, Nykøbing F. revyen, Randers Revyen, Odense
Vinterrevy og andre steder.
Jeg har i samarbejde med fire gode kolleger i 10 år drevet ‘Comedieteatret’. I det regi har jeg
ageret som producent, oversætter, skuespiller, kostumier, rekvisitør, o.s.v.
Min mand, Klaus Kristensen, og jeg glæder os til at kaste os ud i dette nye eventyr.
Klaus er uddannet scenograf og har designet til både scene, film og tv. Har bl.a. været
scenograf på Dansk Melodi Grand Prix. Derudover har han været leder af Production Design
uddannelsen på Danmarks Designskole i gennem 13 år.
Vi er meget stolte og glade over den store tillid Johnna og Leif har vist os.
At videreføre revyen i Sønderborg, i deres ånd og med udgangspunkt i deres setup, vil være
vores hovedopgave. Vi vil gøre vores til, at Sønderborg Sommer Revy også i fremtiden, vil
være en af Danmarks sjoveste revyer.
Så nu smøger vi ærmerne op og går til opgaven med glæde, masser af gå-på-mod, lydhørhed
og respekt - tilsat spænding og en masse sommer-revy-fugle i maven!

Yderligere info:
Leif Maibom: Tlf. 20 25 53 30 - mail: maibom@sommerrevy.dk
Jeanne Boel: Tlf: 20 11 55 99 - jeanneboel@gmail.com

