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Thorleif takker af
I forbindelse med generationsskiftet i revyen har Leif Maibom besluttet,
at han efter denne sæson træder ned af scenen, og dermed er Thorleif
fortid i Sønderborg Sommer Revy
Efter sommeren 2017 har Leif Maibom stået på scenen i 36 år - heraf 34 år
med sin signaturfigur Thorleif. Men efter denne sæson er det slut, da Leif
Maibom har valgt ikke længere at stå på scenen i Sønderborg.
- Det er noget, jeg har tænkt over i flere år nu, siger Leif Maibom - Jeg har
jo altid selv ment, at mit skarpeste felt er ved tasterne som forfatter til
revyens tekster. Det betyder ikke, at jeg ikke har nydt at stå på scenen.
Tværtimod, men jeg har altid sagt, at skulle jeg vælge, så valgte jeg
forfatterdelen.
- At jeg nu ikke vil fungere som skuespiller i Sønderborg Sommer Revy
betyder dog ikke, at jeg ikke vil være skuespiller mere. Jeg har da allerede
nu forskellige små aftaler i fremtiden - både som skuespiller og toastmaster,
og det vil jeg fortsætte med fremover, så længe jeg stadig synes, det
fungerer.
Nogle vil måske så mene, at der er undeligt, at jeg ikke vil spille i
Sønderborg, men det hænger helt klart sammen med, at alt ikke skal ændre
sig på engang. Nu stiger jeg af scenen, mens jeg så kan bruge alle kræfterne
på at lede revyen med Jeanne og Klaus som partnere, så den fortsætter i det
rigtige spor.
- Det bliver selvfølgelig vemodigt at sige farvel til Thorleif. Denne naive,
glade, ulykkelige, udskældte, elskede figur, som jeg har haft så stor glæde
af.
Og jeg må jo erkende, at Thorleif er blevet en slags kultfigur. Mit publikum
- i hvert fald de fleste - elsker ham. Anmelderne er sådan lidt skiftende.
Thorleif er både blevet kaldt poetisk på Søren Østergaard niveau og
tåkrummende som…nå, jeg vil ikke nævne navne, der er nok, der skælder
ud på Joachim B. Olsen.
Men han har været der, og efter denne sommer er det slut.
Og det er faktisk en lettelse. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det
de seneste år er blevet en større og større belastning hvert år at få publikum

til at skrige af grin af den samme figur.
Det har givet et rimeligt højt stressniveau, da man aldrig helt kan vide, hvad det lige er, der får
den store latter frem. Det er publikum, der afgør det, og derfor har jeg siddet hver nat efter de tre
forpremierer og skrevet, justeret og trimmet - igen og igen. Det trækker tænder ud.

Så det var det! Thorleif takker af, og det bliver også titlen på dette års udgave af Thorleif.
Den sidste monolog fra Thorleifs side bliver en tur ned af mindernes allé gennem 34 år, hvor
Thorleif vil vende tilbage til nogle af højdepunkterne i sit omtumlede liv sammen den eneste ene
- den ikke helt lille Ragnhild Margrethe.
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