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DANARTIST PRÆSENTERER

REVYEN PÅ FYN ER SOLEN BAG SKYEN

Er I på udkig
efter et nyt
hjem?
Start med et
Rundt–Om–Dig
Økonomioverblik
I Fynske Bank tilbyder vi jer
et økonomioverblik. Det er
gratis og uforpligtende, og
I behøver ikke være kunder
for at få det. Her gennemgår
vi i fællesskab jeres økonomi,
så I ved, hvad I har råd til. Vi
tager også højde for de ønsker og drømme, der ligger
lidt længere ude i horisonten, så I kan få økonomisk ro
i maven.
Book et møde på
fynskebank.dk

Kirsten Elkjær
Filialdirektør
Tlf. 62 17 65 12

Fynske Bank • Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg • Tlf. 62 21 33 22 • fynskebank.dk
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PIA ULLEHUS
DIREKTØR

Kære gæster
Så kan jeg endelig byde velkommen til
endnu en Rottefælde Revy
– sæson nr. 136
Igen i år glæder jeg mig utrolig meget til
”Europas ældste revyteater og Danmarks
smukkest beliggende sommerrevy”.
Siger man Svendborg, siger man også
Rottefælden. Så kort kan det siges!
Det er så dejligt at gense tidligere publikummer, som trofast vender tilbage år
efter år – og ikke mindst at hilse på nye
gæster.
Rottefælden er med til at brande Svendborg – Rottefælden tiltrækker mange
gæster lige fra Gedser til Skagen – og
ikke mindst de lokale i Svendborg.
Jeg er glad for, at det nu igen er sommer,
og vi skal i gang med denne skønne revy!

næsten lige så vigtigt som det kunstneriske indhold - er service. Publikum
skal have en aften, hvor de kan læne sig
tilbage i stolen, nyde en platte og et godt
glas.
Vores mission er at give publikum en oplevelse ud over det sædvanlige. De skal
glemme hverdagens hurlumhej, travlhed
og pligter, og derfor servicerer vi gæsterne ved bordene. Det er personalet,
der henter, bringer og springer, så I kære
gæster kan slappe af.
Jeg er sikker på, at I igen i år får en fantastisk oplevelse her i det skønne hus!
Og ikke mindst får rørt jeres lattermuskler
godt og grundigt!
VELKOMMEN!

Noget af det allervigtigste for mig – ja,
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KVALITETSKONTROL
FRA SVENDBORG
TIL HELE VERDEN
KEOFITT blev grundlagt i 1980 med udgangspunkt i at bedre steril
prøvetagning og dette vil altid være vores DNA. Med den baggrund
har vi altid været førende indenfor ventiler og andre produkter til
prøvetagning i pharmaceutisk, bioteknologisk, føde- og drikkevareindustrien. Alle vores ventiler bliver produceret og grundig testet i
Danmark inden de sendes ud i verden.
Uanset hvilken øl, sodavand, mælk eller kildevand du drikker her
eller i udlandet, så er der stor chance for, at kvalitetskontrollen er
sket med en stikprøve fra en KEOFITT ventil.
For KEOFITT er den lokale ånd vigtig og derfor støtter vi blandt
andet Rottefælden og andre kulturelle tiltag på Sydfyn.

KEOFITT A/S
Kullinggade 31
5700 Svendborg
Denmark
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Tlf. +45 6316 7080
Fax +45 6316 7081
info@keofitt.dk
www.keofitt.dk

Albani ligger i Tværgade, lige midt i Odense. Her har vi brygget øl
siden 1859, og det bliver vi ved med. Gennem generationer har vi leveret
den gode øl, til store og små begivenheder, på Fyn og andre fine steder.
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En stærk international virksomhed

med lokale rødder!

JAN SCHOU
SKUESPILLER

GREVINDE REJSER
Jeg har grinet siden - og gør det stadig når
billedet dukker op !

Samme situation en dag i gågaden midt i
Marseille!

Jeg elsker at rejse – bliver høj når jeg har bestilt billet og ser en lufthavn. Lige som mange
andre år har dette forår budt på sjove, lærerige, smukke og interessante rejser!

”Et øjeblik Ulla, jeg skal bare lige sidde ned –
sæt dig ved siden af mig”.

Dette forår 2019 har budt på Thailand, hjem
til Berlin, Budapest, Berlin, Marseille og atter
hjem til Berlin. Hvor er man dog privilegeret.
Min sjoveste oplevelse: Med min vidunderlige, vidende og sjove skuespiller-kollega
ULLA JESSEN har jeg igennem flere år rejst
til dejlige destinationer i hele Europa (skønne
5-6 dags ture). Det jeg kalder (for det er Ulla
jo) GREVINDE-REJSER!

CJC

C.C.JENSEN A/S
Løvholmen 13 | 5700 Svendborg
sales@cjc.dk| www.cjc.dk

6
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fline O

liefiltrering

Ulla kender til alt om alt i Europa og er den
skønneste rejsekammerat og kollega man
kan ønske sig. Og hold kæft hvor vi griner
godt sammen.
Påsken 2019 til Marseille. Fantastisk oplevelse, første gang for mig. Pragtfuld lejlighed ved
havnen!
ØV ØV…når jeg gik for langt gennem byen
fik jeg lidt ondt i venstre ben. Men hurtigt
overstået hvis jeg kunne sidde ned i 2 minutter på en bænk eller lignende. Så bare videre!

Det gjorde vi så! Satte os på af de runde
”beton-pølser”, der desværre er sat op ved
indkørslerne til gågader pga. terror-sikkerhed!
Vi sad der i ca. 30 sekunder, og så kørte
”pølserne” meget hurtigt ned i asfalten og
forsvandt.
Grevinde Ulla Jessen og skuespiller Jan
Schou kørte med og lå 10 minutter på
gågaden og tumlede rundt som nogle ret
store bambi’er på isen. Vi kunne ikke komme
op pga. verdens største grineflip. Franske
smukke unge mænd hjalp os op, vi nåede
aldrig at sige tak pga. et grineflip. Vi grinede
resten af ferien, og gør det stadig når vi ses
eller ringer sammen.
PS: Jeg er i dag bombesikker på, at der
har stået en mand i en butik i nærheden
og bevidst trykket på pølse-knappen, så
han kunne se to glade turister trille rundt på
gågaden. Måske skjult kamera? Måske bliver
vi snart berømte på fransk TV... hvem ved?.
Jeg ved, at Ulla og jeg snart skal afsted igen!!!
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Vi bygger på Sydfyn

Telefon: 62 21 06 62

VI SÆTTER

STRØM

TIL REVYEN i ROTTEFÆLDEN

SEF ENERGI A/S
FÅBORGVEJ 44
5700 SVENDBORG

8SEF Annonce_Rottefælden2017.indd

1

TLF. 62 20 11 20
SEF@SEF.DK

ENERGI TIL HANDLING...

2017-04-19 14:43:19

Guldfeldt Tømrer - Murer A/S - Nordre Ringvej 24 - 5700 Svendborg - guldfeldt-svbg.dk

GTM - Rottefælden 2017, program, helside.indd 1
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HAR DU BESØGT EN AF FYNS ABSOLUT
STØRSTE OG FLOTTESTE UDSTILLINGER
MED UDENDØRS FLISER?

Odense - Albanigade 27 - tel. 66 12 70 35
Svendborg - Vestergade 5 - tel. 62 20 50 35
www.schiang-living.dk

Hos XL-BYG Jens Schultz a/s på Odensevej har vi 600m2 udstilling af
udendørsbelægning. Vi byder på alt i belægninger indenfor beton, tegl og granit.
Fliseudstillingen er belagt med 45 miljøer og ikke færre end 139 forskellige
varianter i diverse materialer. KOM OG FÅ INSPIRATION TIL HAVE OG INDKØRSEL.
Når du handler hos XL-BYG Jens Schultz a/s og XL Byggecenter, bakker du ikke bare op
om en lokal virksomhed og arbejdsplads, du sikrer dig også altid faglig ekspertise,
god service og inspiration samt at gøre en god handel.
HVAD KAN VI GØR FOR DIG?
Vi lægger vægt på at være totalleverandør til vores
kunder, og dermed effektivt, nemt og hurtigt kunne
levere de produkter, kunderne efterspørger via vores
kompetente logistikafdeling. Materialer til alle faser
i byggeriet lige fra træ, mursten, belægning, søm,

skruer, værktøj til erhvervsbeklædning er alle faste
lagervarer hos os og kan med kort varsel leveres
til dit byggeprojekt, uanset om opgaven ligger
hos entreprenøren, anlægsgartneren, murer- eller
tømrermesteren. Også til “gør-det-selv manden” har
vi et bredt sortiment i vores Byggecenter.

JENS SCHULTZ

Vises
sespå
påOdensevej
Odensevej 116
116 ii Svendborg
Svendborg -- vi
Vi
vi ved,
ved,hvad
hvadvivitaler
talerom…
om…

BESØG I ØVRIGT OGSÅ XL-BYG JENS SCHULTZ A/S:
NYBORGVEJ 2, SVENDBORG • SCHNOHRSVEJ 40, RUDKØBING • INDUSTRIVEJ 5, MARSTAL
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Sydbank ønsker alle
en rigtig god
revyaften
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JURA+INDSIGT

CARSTEN FRIIS
INSTRUKTØR

Mange små smil giver
Nu også i
Svendborg

VI ER SPECIALISTER
I ERHVERVSJURA
Hos Focus Advokater møder du
erhvervsadvokater, der engagerer sig i
din forretning og tænker på dit udbytte.
focus-advokater.dk
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Det store grin eller det stille smil; hvornår har
man det sjovest? Jeg tror egentlig ikke det er
muligt at svare på, for det ”at have det sjovt”
er mange ting, og kan ændre sig fra det ene
øjeblik til det andet... og det er præcis sådan
humor skal være og virke.
Jeg har heldigvis grint mange gange det
seneste år, men jeg har mindst lige så ofte
lusket rundt med det stille smil på læben, og
begge dele har været berigende og fantastisk sjovt.
Jeg får købt mine julegaver i rimelig tid, men
venter altid med at sætte ”til og fra kort” på
til dagen før juleaften. Sådan var det også
sidste år. Da vi så sidder juleaften og er i
gang med gaverne, kan jeg se forundringen
i min dejlige hustrus øjne, da hun pakker
en gave fra mig op, hvori der ligger et par
mountainbike handsker – og jeg var også
en anelse overrasket, idet hun aldrig har ejet
en mountainbike. Min bror er til gengæld en
dreven mountainbike rytter, og overraskelsen
var endnu større hos ham (og især hans
familie), da han sidder ude hos sin svigermor
og pakker sin gave op fra mig, og afslører
en elegant satin natkjole med blonder. Men
prikken over i´et er dog, da hans hustru tørt
siger; ”nå – din bror ved så åbenbart noget

tilsammen et kæmpe grin
om dig, som jeg ikke kender til”. Sådan kan
det gå, når man i forvirringen får byttet om
på de nævnte kort.

Min skønne datter Mille, som er ni år, var
så heldig at medvirke i juleforestillingen på
Odense Teater sidste år. I den forbindelse var
der en gang imellem nogen arrangementer,
som de medvirkende deltog i efter prøverne.
Sådan et arrangement troede jeg også det
var, da hun lørdag d. 3. november ringer mig
op, og siger at hun først skal hentes to timer
efter prøvens afslutning, da der er et arrangement som alle de andre skal være med
til – og det foregår i cafeen der er tilknyttet
teateret. Vi aftaler, at jeg kommer kl. 18.00
(i stedet for kl. 16.00), og så skal jeg bare
vente på hende i bilen udenfor cafeen. Præcis kl. 18.00 kommer Mille glad og frejdig
ud af cafeen iført en blå nissehue med lys i
kvasten, og fortæller med stort engagement,
at hun har været til noget de voksne kaldte
J-DAG... og at de alle sammen var i super
godt humør. Jeg havde ikke lige regnet med,
at min 9-årrige datter skulle være med til at
byde julebryggen velkommen, men sådan
er det nogen gange; man regner simpelthen
forkert. Det skal dog siges, at hun udelukkende fejrede julebryggen med en gang
saftevand... trods alt.
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MØLLERGADE 7 • 5700 SVENDBORG • Tlf. 62 21 06 83

www.guldsmed-lauridsen.dk
FORLÆNG WEEKENDEN
Bestil varer fra webshoppen og få sendt fragtfrit

Super Søndag
Tag en ekstra fridag og oplev en Super Søndag!
Nyd vores 3 retters søndagsmenu i Panoramarestauranten med hvid- og rødvin samt et glas dessertvin.
Efter en god nats søvn står den store morgenbuffet
klar.
3 retters middag med vin, overnatning
til mandag og morgenmad
kr.

698,00 – 748,00 – 798,00

pr. person på dobbeltværelse.

Ekstra overnatning til tirsdag incl. morgenmad
kr.

278,00 – 328,00 – 378,00

pr. person på dobbeltværelse.

AALBORG

●

★
DULONG FINE JEWELRY OLE LYNGGAARD COPENHAGEN
RO COPENHAGEN GEORG JENSEN HEIRING DENMARK BYBIHL
SIF JAKOBS MAANESTEN AAGAARD CHRISTINA

Vælderskoven 13 . 9520 Skørping . Tlf. 98 37 51 00
www.roldstorkro.dk . roldstorkro@rold.dk
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Alt i stillads, skurvogne og teltudlejning
Bestil på
lemu.dk/Formel1000

NU MED
VVSPRODUKTER

STILLADSAFDELING
Tolderlundvej 36, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 70 18
Mail: mail@fyensstillads.dk

FORMEL 1000
DET DU BRUGER MEST

Lemvigh-Müllers prisprogram Formel 1000 samler de produkter, du dagligt bruger.
Vi har opdateret produkter og leverandører for at kunne give dig endnu bedre
priser. Og nu har vi tilføjet 1.400 VVS-varenumre, så Formel 1000 favner hele
installationsbranchen.

SKURVOGNSAFDELING
Havnegade 161, 5000 Odense C
Mobil 93 39 70 18
Mail: thomas@fyensstillads.dk
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• Mere tid – alt til el- og VVS-installation samlet ét sted
• Sikkerhed – faste varenumre i høj kvalitet
• Gennemskuelige priser – en god handel
• Automatisk pristjek online, så du får webshoppens bedste pris
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Vi står bag dig og sørger for,
at teknikken spiller!
Vi tilbyder salg, service,
undervisning og udlejning
af professionelle AV løsninger.
Besøg avcenter.dk
for mere information.

20

21

CHRISTINE ASTRID
NIELSEN
SKUESPILLERINDE
29. NOVEMBER - 14. DECEMBER 2019

DISKOFIL•THOMAS MØRK
LARS ARVAD•SARA GADBORG

FERIE & Ø-KULLER
Jeg var med hele familien på en skøn
tur til Thailand... vi havde glædet os
meget til de skønne Bounty strande og
de øde øer... det var skønt... men vi fik
en anelse ø-kuller som dagene skred
frem, og vi valgte så, at vi de sidste dage
ville opleve Bangkok, og det var hele
familien med på...
Jeg er lidt den spontane type, så jeg var
frisk, men havde vi nu råd... min kæreste som er den mere koordinerende og
tjekkede type, forsikrede mig om at han
vidste alt om flybilletter, og hvor man
fandt billige billetter osv, så han pløjede
internettet igennem, og han fandt vildt
billige billetter og var på toppen over det.

W W W. O D E O N O D E N S E . D K / J U L
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Vi snakkede meget om at det var
godt og vigtigt at han havde været SÅ
grundig, og at han praktisk talt var et
lille geni, at han pga hans tjekkethed
og ihærdighed kunne få 4 mand høj til

Bangkok for... hold nu fast... kun 900
kroner!!!
Dagen kom og vi fulgte Rejseplanen
slavisk... nu var vi ankommet til Phuket,
og skulle så fange vores billige tur til
Bangkok... og vi slentrede op til checkin hvor den søde thailandske dame tog
imod billetterne, for så pænt at kunne
fortælle os, at vi måtte ha’ en dejlig tur...
en måned senere!!!!
Ahahahhahah... der stod vi så... og
jeg skal lige hilse at sige, at billetter fra
Phuket til Bangkok for 4 mand ikke er
billige 2 timer før afgang!!! Åhhhhh min
kære kæreste altså... jeg vil ikke nævne
ham med navn her... det er der ingen
grund til...
Noget helt andet; fik jeg sagt at jeg skal
giftes med Mikkel Schrøder her den 9.
juni.
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Salg og support af IT i Svendborg

Din lokale butik byder på god service
...og masser af vinoplevelser!

It-løsninger og effektiv it-support til jeres virksomhed
- med fokus på stabilitet, sikkerhed og service!

ALT HVAD DU BEHØVER
AT VIDE OM VIN
✔ Hardware og software
✔ It-infrastruktur
✔ Konsulentbistand
✔ Hjemmearbejdspladser

✔ It-sikkerhed
✔ Hosting
✔ Rådgivning
✔ Serviceaftaler



Vinspecialisten er et landsdækkende netværk
af selvstændige specialvinhandlere, som prioriterer
kvalitet, udvalg og service meget højt.
Vi har mange års erfaring inden for branchen
og vel nok Danmarks mest varierede sortiment!

Sørupvej 29 · 5700 Svendborg
62 22 00 00 · info@onehouse.dk

onehouse.dk
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we make IT work
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VI HJÆLPER DIG
INDEN FÆLDEN
KLAPPER... OG VI
ER FØRST GLADE,
NÅR DET HELE
SPILLER!

UlleHus - Entreprenørvirksomhed med
speciale i byggeledelse og bygherrerådgivning.
Se mere om os på www.ullehus.dk,
eller kontakt Rasmus på telefon 70 22 70 11

Ullehus_118x180.indd 1
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Revyen på fyn, Børsen i byen!
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Bestiol rbsoenbar.dk

www.b

Gerritsgade 31
Tel. 62 22 41 41
www.borsenbar.dk
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Kære trofaste og nye
gæster i Rottefælden 2019
Der ER altså nemmere at spille Hamlet
end at lave revy! I Hamlet ved man det
sker - han dør til sidst. Et helt færdigt
manuskript.
Men når man starter en ny revy-periode
aner man ikke hvad det ender med.
En forfærdelig lækker proces... man er
kugle skør (siger nogen).
Men bare rolig... jeg kender processen
gennem 47 år, og jeg er stadigvæk nervøs under hele prøveperioden…, holder
det nu det man laver??
Nogle af mine skuespiller-kollegaer
siger: ”Vi tør ikke lave revy uden et
fast manuskript…nej aldrig”. Men undskyld... JEG kan ikke la` vær`!
Hvad er det mon, der driver en til så
mærkeligt et revy-job?
I en teaterforestilling har man typisk 2
en halv time til at bygge en figur/person
op. Her i revyen har vi 3-4 minutter, og
det handler om 10-15 forskellige figurer
pr. forestilling.
Hold kæft hvor er det sjovt... og mega
hårdt, men kan vi få gæsterne til at grine/ græde/ tænke gode smukke tanker
eller stille spørgsmål ved livet, er jeg
glad og tilfreds.
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lige instruktør Carsten Friis og dejligste
kostumier Hanne Mørup i spidsen...
Også tak til paryk-pigerne, forestillingslederen og forhuset, en stor familie...
(billetter, kontor, servering og køkken)
ja vi ER en stor familie... og vi elsker at
hygge om jer.
Gerne vil jeg også takke skønne Svendborg med alle de hjælpsomme venner…
(Ugeavisens Michael Thorbjørnsen
kalder mig for SVENDBORGS SOMMERFERIEBARN) et voksent barn vil
jeg sige... men tak til alle der gør ROTTEFÆLDEN mulig, en god bestyrelse af
den selvejende institution... men allermest min dejligste veninde og chef Pia
Ullehus... tak kære du!
Lad os hjælpe hinanden til at SYDFYNS mange gæster får en dejlig oplevelse, med de mange muligheder vi har!
Og nu sidder I så her i EUROPAS ældste sommerteater... 136 år (nej jeg har
kun været her i 21 år).
Lad os hygge os sammen... husk
blandt andet i pausen at se verdens
største autografvæg på murstenene
udenfor.
Tak fordi I er her?

Et grin er stadigvæk bedre end piller.

Hvor mange gange har du været her?

Igen i år skal jeg benytte denne nye
gratis-program-mulighed til beskedent
at takke mine skønne kollegaer, den
fantastiske tekniske stab med vidunder-

Kærligst velkommen
Jan Schou
Hygge-onkel og kunstnerisk leder
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Når du går ind ad døren
første gang, skal du
tænke: Her vil jeg bo.
Se hvor og hvordan på
www.Kristiansdal.dk

Marianne Demant
Per Demant (H)
Telefon: 63 11 37 11
Fax: 63 11 37 12
DEMANT ADVOKATER
Hjallesevej 126 . 5230 Odense M
E-mail: demant@dvokater.dk

Du er også altid velkommen
Du er også altid velkommen
til at ringe til os på 6314 2220
til at ringe til os på 6314 2220
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Det
Det bedste
bedste ii verden
verden
er
er at
at komme
komme hjem
hjem
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Svendborg Egnsteater
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Indspil, samspil
og modspil.

JENS KRØYER
KAPELMESTER
En sjov oplevelse siden sidst
				
- og her fra byen...
Og et godt eksempel på langmodighed fra
én af Svendborgs beundringsværdigt brave
kvinder.
I efteråret - lige lovligt sent på aftenen og i
det svendborgensiske natteliv - stødte min
gode ven Claus og jeg ind i hinanden, og
fandt pludselig ud af, at vi ikke blot havde en
meget stor forkærlighed for fodboldklubben
FC Barcelona til fælles, men også begge
havde været glødende fans af den engelske
glamrock-gruppe The Sweet tilbage i halvfjerdserne.
Dengang havde vi åbenbart begge hår som
forsangeren, Brian Connolly, hvilket muligvis
imponerede os selv en anelse mere end de
piger, vi håbede at gøre indtryk på - og det
var bestemt ikke en frisure, man slap afsted
med uden sværdslag.
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I samarbejdet med Deloitte får du en fast
kontaktperson, der kender din virksomhed.
Gennem indsigt og indlevelse i din forretning kan vi identificere problemstillinger og
pege på løsninger. Læs mere om Deloitte
på www.deloitte.dk.

Det krævede faktisk en betragtelig indsats
foran spejlet hver morgen, og i Claus’ tilfælde
var det heller ikke ligefrem befordrende, at
han efterfølgende måtte tilbagelægge turen til
skolen på scooter - i al slags vejr - betroede
han mig (og nu hele Svb. Undskyld Claus!)

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Selvom denne forbrødring foregik op til en
ganske almindelig hverdag, er det ikke SÅ
ofte, man finder den slags anerkendelses-

værdige lidelsesfæller, så vi blev vi enige om,
at det var helt på sin plads at fejre det med
en mellemstor Sweet-kavalkade hjemme i
Claus’ køkken.
På dét tidspunkt var klokken imidlertid uendelig langt over midnat, og vi var muligvis ikke
ganske upåvirkede. Og som alle vel kan være
enige om, kan numre som “Fox On The Run”
og “Ballroom Blitz” ikke aflyttes, med mindre
der er skruet behørigt op for anlægget.
Det var ikke nødvendigvis den ideelle virkelighed at byde hans hengivne hustru, Mette,
der sov ovenpå og skulle op meget tidligt
næste morgen.
Klokken har vel været, henad tre-fire stykker,
før vi var nået igennem det vigtigste af bagkataloget, og da min kæreste, Martha, som
loyalt havde deltaget i begivenheden, og jeg
vaklende, konsonantsvage og mildest talt
overrislede forlod Claus, sov han trygt henover køkkenbordet med et saligt smil...
Det eneste, der trøstede hans beundringsværdige Mette, var, at vi alle var i en usandsynligt ringe forfatning næste dag.
Jeg er imponeret over, at hun stadig taler til
os...!
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Sjælen og maden på Svendborgsund
Ægte stemning

5 dage fra kr. 2.998.

Hygge i Weserbergland

Oplev Weserbergland med bindingsværksidyl og historie. Besøg i
skønne Hameln, Celle og Von Münchhausens fødeby Bodenwerder.
Tag med til de spektakulære klipper Externsteine og sejl en tur på floden
Weser. Inklusiv 4 x halvpension, festaften med musik og dans, 1 udflugt og dansk rejseleder.
Se www.gislev-rejser.dk/hiwa

Udendørs servering

Se også:
Fest på Bornholm
d. 6/10
til KUN kr. 3.698.
gislev-rejser.dk/bor

6 dage fra kr. 4.598.

Bornholm

Oplev den dejlige ferieø som er velsignet med flere solskinstimer
end resten af landet. Bo godt på skønne Hotel Balka Strand, og nyd
udflugterne til bl.a. Hammershus, Gudhjem, Ekkodalen og Østerlars
Rundkirke. Inklusiv 5 x morgenbuffet, 5 x middag med 1 øl, vand eller
vin, alle udflugter og rejseleder.
Se www.gislev-rejser.dk/bors
Start rejsen på www.gislev-rejser.dk
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•

Tlf. 62 29 12 10

•

Man - fre 9 - 17 / Lør 9 - 12 / Søn 10 - 13

Havnepladsen 5 · 5700 Svendborg · tlf. 62 21 07 19
www.restaurantsvendborgsund.dk
39

Alt malerarbejde
udføres
Troels Brunholm

Ringe Afd.:
Svendborg Afd.:

Lars Løve Jørgensen

Martin Harboe

Carsten Knudsen

Industrivej 24, 5750 Ringe – Tlf. 6262 3876
Ryttervej 8, 5700 Svendborg – Tlf. 6280 0145

www.carsten-knudsen.dk

Svendborgvej 140 · 5762 V. Skerninge
lj@sydmf.dk · www.sydmf.dk

40 95 24 69
GARANTI PÅ KVALITET

41

42

43

OLE CASPERSEN
MUSIKER

Træpiller, briketter samt
alt hvad du har behov for
til dine dyr og din have!

TOTAL KAOS

APS

Under opløbet på sidste års Rottefælde
Revy, skulle vi på scenen i det sidste
nummer før pause. Vi startede med at
spille på vores pladser og undervejs i
første akt, skulle jeg klæde om til Kim
Jung-un.

Højlund Mølle, Ørbækvej 268B, 5892 Gudbjerg
Tarup Mølle, Møllevej 26, 5792 Årslev
Højlund Mølle afd. Haarby, Trunderupvej 10, 5683 Haarby
Højlund Mølle afd. Faaborg, L. Frandsensvej 3a, 5600 Fåborg
Højlund Mølle afd. Aarup, Holmelund 32, 5560 Aarup
Ryttershoppen, Møllergade 9C, 5700 Svendborg

NY

TLF. 62 25 11 36 . HOJLUND.DK
HVERDAGE 10-17 . LØRDAGE 9-12
44

Ved en forpremiere havde jeg glemt at
klæde om undervejs, og opdagede det
først da vi startede det pågældende
nummer.
Jeg forsøgte så en manøvre som
egentlig fra starten, var total håbløs.
Jeg forsøgte at klæde om, mens vi
spillede. Jeg tænkte “det kan nok godt
lade sig gøre, det bliver det nød til at
kunne”.
Det var først da det gik op for mig, at
jeg både skulle have bukser og jakke
på, samt også skulle skifte sko, at panikken bredte sig. Jakken gik fint. Jeg

spillede med en hånd og fik kæmpet
mig i jakken, sådan nogenlunde uden
det kunne høres, men da jeg bruger
begge ben til at spille med, var
bukse-skiftet dømt til aftenens undergang. Jeg fik rodet mig ud i et total
kiks, både hvad angår at spille og at
klæde om.
Det er simpelthen ikke muligt, hvilket
resulterede i at jeg hverken fik spillet
fornuftigt og slet ikke nåede at få de
rigtige bukser på, eller paryk eller briller.
Jeg væltede rundt i et virvar af trommer, trommestikker, jakke, bukser og
sko.
Det var på ingen måder nogen særlig elegant løsning, men jeg havde et
kæmpe grineflip over det, for det må
have set helt absurd og vanvittigt ud.
Det er skideskægt at spille revy :-)

PHIGO FINE LUXURY
Phigo Fine Luxury er et af Danmark førende internationale
multibrand modehus til ham & hende i Svendborg.
Hos Phigo byder vi dig velkommen med et team af
veluddannede og engagerede medarbejdere, der
altid står parat til at give dig byens bedste
shopping-oplevelse
indenfor herre- og damemode.
shopping-op
Vi glæder os til at se dig hos Phigo Fine Luxury,i Svendborg
eller besøg vores Webshop, www.phigo-shop.dk

Phigo Herre - Møllergade 28 - Svendborg - 32212930

Nye kræfter på
Spar Nord-holdet
Mød Dennis Bo Nielsen, vores
nye privatrådgiver. Dennis har
24 års erfaring i bankverdenen
og står klar til at hjælpe vores
mange nye privatkunder.
Kig ind og få en snak med
Dennis, eller ring og book
et møde.

Phigo Dame - Gerritsgade 54 - Svendborg - 32212949

Ring på

63 10 15 41

Spar Nord Svendborg | Sankt Nicolai Gade 1
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Skal du holde fest?
Invitér til fest og overlad resten til os.

Flotte lokaler, professionelt personale og fynske friske råvarer.

Få et tilbud
Kontakt os og få et godt
tilbud på din fest.

Vi er kendt for vores mange selskabsarrangementer og fester, lige fra
mindre forretningsmiddage og selskaber til store firmafester, bryllupper,
konfirmationer og jubilæer.

Tilbud – All inclusive
•
•
•
•
•
•

Velkomstdrink
3-retters menu
Vin ad libitum
Kaffe og te
3 timers fri bar med øl, vand og vin
Natmad

Lemmy Fialin

Claus Olsen

Møderet for Højesteret

Møderet for Højesteret

Møderet for Landsret

Dårligt generationsskifte kan true virksomhedens
eksistens. Overvej professionel rådgivning.

Det er naturligvis også muligt at sammensætte et arrangement helt efter
egne behov og ønsker.

Ring og få et tilbud
Vi står klar med gode råd og
vejledning til din fest.
Ring på telefon 6221 1700
Centrumpladsen 1 5700 Svendborg Tlf. +45 6221 1700
booking@hotel-svendborg.dk www.hotel-svendborg.dk

Anne Mette C. Knutzen

Står du overfor generationsskifte
af din virksomhed?

Pris pr. kuvert kr. 895,-
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Verner Sørensen

lf@advokathuset-svendborg.dk co@advokathuset-svendborg.dk vs@advokathuset-svendborg.dk ak@advokathuset-svendborg.dk

Møderet for Højesteret

Advokathuset Svendborg A/S
Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg
telefon 62 21 21 24
info@advokathuset-svendborg.dk
www.advokathuset-svendborg.dk

svendborg - odense

Advokathuset Odense A/S
Filosofgangen 21, 1. sal, 5000 Odense C
telefon 62 21 21 24
info@advokathuset-odense.dk
www.advokathuset-odense.dk
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ØSTRE GASVÆRK
PROJEKT
INDVENDIG OMBYGNING OG ISTANDSÆTTELSE
UDFØRELSE
2018
RÅDGIVERE
C & W ARKITEKTER A/S
VITA INGENIØRER APS
FONDSMIDLER
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY
MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

KULLINGGADE 31 E
5700 SVENDBORG
62 21 47 20
CW-ARKITEKTER.DK

Oasen

Åben /Open/
Geöffnet von
12.4 - 29.9 2019

Gastropub børsen

ved

Vindebyøre

Med sans for nydelse

• Vi har Svendborgs største udeservering
• Stedet, hvor vi hylder kult filmen SS-Martha
• Nyd Burgere – Nachos & vores berømte Marthagryde
• Aftenmenu m. Steak af Irsk Hereford og Home made
Spareribs
• Stort udvalg af fadøl

Svendborg Sound

SVENDBORG SUND
CAMPING
- oasen ved Vindebyøre

Vindebyoerevej
52 · 5700 Svendborg
SVENDBORG
SUND
Mobile phone
+45 2172 0913
CAMPING
- oasen ved Vindebyøre
maria@svendborgsund-camping.dk

www.svendborgsund-camping.dk
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SVENDBORG SUND
CAMPING
- The Oasis at Vindebyøre

SVENDBORG SUND
CAMPING
- The Oasis at Vindebyøre

SVENDBORG SUND
CAMPING
- die Oase am Vindebyøre

SVENDBORG SUND
CAMPING
- die Oase am Vindebyøre

Bestil bord på telefon 62 22 41 41
Gerritsgade 31 • 5700 Svendborg • telefon 62 22 41 41 • www.borsenbar.dk
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FANTASTISK
OG HIMMELSK MAD !
Nyd f.eks. en dejlig frokost, eller
en lækker 3-retters middag
med udsigt over Svendborg Sund.
Vores menuer er inspireret af det
nordiske køkken og sæsonens råvarer.
NYBORGVEJ 110
TLF. 62 21 07 88

Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg | Tlf.: +45 62 21 90 00
www.christiansminde.dk | www.outdoor.christiansminde.dk

Kendt for kaffen – men vi kan så meget mere
MENY Odense
Brogårdsvej 2 | 5250 Odense SV
Tlf: 65 96 18 35
odense@menykaffe.dk
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Her finder du selskabslokaler
i smukke omgivelser!
Vi imødekommer dine personlige ønsker
med god mad og service!

Et godt sted at feste

Mad ud af huset
-se meget mere
på vores
hjemmeside

Bakkegaard
THURØ EL-SERVICE A/S

Søndervej 61, 5700 Svendborg

Tlf: 62 20 58 05
Søndervej 1 ∙ 5700 Thurø ∙ Tlf. 62 20 50 12
info@skipperkroen-thuro.dk ∙ www.skipperkroen-thuro.dk
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THE MUSICAL

MONA BRITT
NYKJÆR

JØRN BONDE

Footloose er en musical baseret på filmen
af samme navn. Musik af bl.a. Tom Snow,
tekster af Dean Pitchford / Kenny Loggins
og bog af Pitchford / Walter Bobbie.

JAN SCHOU

Show, mad, sang og Dans · 20.-22.sept · 27.-29.sept · 4.-6.OKt
Borreby Teater på Borreby Herreborg · se borrebyteater.dk

DET STORE MORTEN KORCH SHOW 2019

Frisør- og Paryksalon
by Lynge
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Må jeg blive din
parykleverandør?
• Stort udvalg i parykker,
toupeer, huer og tørklæder.

Køb billetter på tlf. 64 43 33 33
- eller online på:

www.frobjerg.dk

• Brug din bevilling fra
sygehus eller kommune
hos os

yk
Par

salon.dk

En del af Klippehjørnet Svendborg

Voldgade 11 B · 5700 Svendborg
www.klippehjornet.dk Tlf. 6221 3780 · www.paryksalon.dk Tlf 2571 3780
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Følg os på:

8. - 23. AUGUST 2019 kl. 20.00
Søndage dog kun kl. 15.00
(ingen forestilling mandage)
59

H.C. ANDERSEN FESTSPILLENE 2019
PRÆSENTERER

Bil
er letsa
be
l
gy get
nd
t!

ODENSE

POLITIORKESTER

JULEKONCERT 2019

BILLETSALG: WWW.ODENSEPOLITIORKESTER.DK

Søs Egelind
Bobo Moreno
Monique Spartalis
Sandra Elsfort
Morten Sønderby
Dirigent: Per Silfverberg Hyttel

NATTERGALEN

7. og 8. dec. 2019
Odense Koncerthus
Carl Nielsen salen

FRILUFTSTEATRET – DEN FYNSKE LANDSBY, ODENSE

17. JULI TIL 10. AUGUST DAGLIGT KL. 16.00
FORMIDDAGSFORESTILLING DEN 7. AUGUST KL. 11.00
KØB DIN BILLET PÅ HCANDERSENFESTSPILLENE.DK ELLER VED
VORES NYE INDGANG LIGE VED SIDEN AF SORTEBRO KRO
BILLETPRISER (INKL. PROGRAM) VOKSNE: 130,- BØRN: 70,-

HUSK AT TEATERBILLETTEN GIVER ADGANG TIL DEN FYNSKE LANDSBY FRA KL. 14.00
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følg os på facebook eller
læs mere på www.odensepolitiorkester.dk

OPO_Julekonc_2019_ann_118x180.indd 1

07/05/2019 22.56 61

KIKI BRANDT
SKUESPILLERINDE

FASTKLEMT - MED BAR
RYG OG MÅS...
Jeg var sidste år til en prisoverrækkelse, hvor jeg skulle overrække en pris.
Jeg havde taget to galla-kjoler med, da
jeg dagen efter skulle synge en koncert.
Da det var ved at være min tur til at gå
på, begyndte jeg at tage min kjole på....
jeg fik selv, med megen besvær, trukket
ryg-lynlåsen op, hvorefter den revnede,
så jeg sad FULDSTÆNDIG fastklemt
med helt bar ryg og mås!
Samtidig lød det i teatrets medhør, at
Kiki Brandt skulle holde sig ‘standby’...
jeg brød hulkende sammen af grin,
mens min ligeså grinende kollega forsøgte at få lynlåsen op.

Inde på scenen gjorde jeg klar til at
præsentere de nominerede, da jeg opdagede, at mikrofonen var placeret 20
cm over mit hovede.... - endnu engang
var jeg ved at tisse i bukserne af grin,
mens jeg med en pris i den ene hånd
og et nomineringskort i den anden begyndte at skrue mikrofon-stativet ned.
Stativet sad SELVFØLGELIG fast, og to
smoking-klædte mænd kom spænende
ind og fik ordnet stativet, hvorefter jeg
stor-grinende med tårer trillende ned af
kinderne fik fremstammet de nominerede og til sidst overrakt prisen uden
yderligere uheld!

Det lykkedes til sidst at rive lynlåsen
i stykker, og jeg nåede lige ned i den
anden kjole og ind på scenen, som mit
navn blev præsenteret.
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Tilbud fra 416.000 kr.

Tilbud fra 328.000 kr.

Tilbud fra 263.000 kr.

FORÅRSFRISTELSER!

udstyrspakke. SPAR KR. 200.000

Super tilbud 875.000 kr.

KOM OG OPLEV VORES
NYE
UDSTILLINGSHAL
Yamarin
63DC med
Yamaha

a

59.000 kr.

FORÅRSFRISTELSER!

Yamarin 63BR med Yamaha
F100FETX og Garmin GPS
Fyldt

721xs
med nye F100FETX,
og godeGarmin
brugte
både.
Tilbud 289.000
kr. med og leverer Tilbud
319.000
kr.
Vi er nemme
at handle
over hele
Danmark.
Yamarin 61CC med Yamaha
F100FETX, Garmin 721XS

Yamarin 56BR med Yamaha
F100FETL og garmin GPS

Yamarin 63BR med Yamaha
F100FETX og Garmin GPS

Tilbud 259.000 kr.

Tilbud 248.000 kr.

Yamarin 63DC med Yamaha
F100FETX, Garmin 721xs

Tilbud 289.000 kr.

Håndværkervænget 6 . 5700 Svendborg . Tlf. 6222 8911
www.leiflarsenmarine.dk
KOM OG OPLEV
VORES NYE UDSTILLINGSHAL

Tilbud 319.000 kr.

KOM OG OPLEV VORES NYE UDSTILLINGSHAL
nye og
gode brugte
Fyldt medFyldt
nye med
og gode
brugte
både både.

79.000 kr.

Jeanneau 895 Merry Fisher med
Yamaha F300BETU og stor
udstyrspakke. SPAR KR. 200.000

Tilbud fra 416.000 kr.

Tilbud fra 328.000 kr.

Tilbud fra 263.000 kr.

med
min GPS

Jeanneau Merry Fisher 795 med
Yamaha F150DETX

Jeanneau Merry Fisher 695 med
Yamaha F115BETL

Jeanneau Merry Fisher 605 med
Yamaha F80DETL

Vierernemme
nemme
at handle
medover
og hele
leverer
over
Vi
at handle
med og leverer
Danmark.
Campion 530 Chase med Yamaha
F115BETL

Campion Explorer 632SC med
Yamaha F150DETX og Garmin GPS

Tilbud 299.000 kr.

Tilbud 425.000 kr.
Crescent 535 Classic
med Yamaha
Yamarin 61CC med Yamaha
F40FETL og GarminF100FETX,
GPS Garmin 721XS

Yamarin 56BR med Yamaha
F100FETL og garmin GPS

Tilbud 248.000 kr.

Tilbud 158.000 kr.

Crescent 535 Classic med Yamaha
F40FETL og Garmin GPS

Tilbud 289.000 kr.

Tilbud 279.000 kr.

Tilbud fra 416.000 kr.

Tilbud fra 328.000 kr.

Campion Explorer 542SC med
Yamaha F150DETX og Garmin GPS

Tilbud
158.000 kr.
Brig F380T
med
Yamaha F25GETL

Eagle med
Tilbud 425.000 kr.
Yamaha F100FETL

Tilbud 89.000 kr.

Campion 530 Chase med Yamaha
F115BETL

Tilbud 299.000 kr.

Tilbud 425.000 kr.
Jeanneau 895 Merry Fisher med
Yamaha F300BETU og stor
udstyrspakke. SPAR KR. 200.000

Super tilbud 875.000 kr.

Campion 530 Chase med Yamaha
F115BETL

Campion Explorer 632SC med
Yamaha F150DETX og Garmin GPS

Tilbud 279.000
Brigkr.E480

Pioner Multi III med

Tilbud 319.000 kr.

Jeanneau Merry Fisher 795 med
Yamaha F150DETX

Jeanneau Merry Fisher 695 med
Yamaha F115BETL

Tilbud fra 263.000 kr.

89.000 kr.

Campion
Explorer 542SC med
Campion Explorer 632SC med
Yamarin 63BR med Yamaha
Yamarin 63DC med Yamaha
F100FETXF150DETX
og Garmin GPS og Garmin
F100FETX,
Yamaha
GPSGarmin 721xs
Yamaha F150DETX og Garmin GPS

Tilbud 259.000 kr.

Jeanneau Merry Fisher 605 med
Yamaha F80DETL

hele Danmark.

Super tilbud 875.000 kr.

Tilbud 299.000 kr.

Tilbud 210.000 kr.
Crescent 465 Trader Yamarin
med 63BR med Yamaha Brig F380TYamarin
med 63DC med Yamaha
F100FETX og Garmin GPS Yamaha F25GETL
F100FETX, Garmin 721xs

Brig E480 Eagle med
Yamaha F100FETL

AHA MARINE FORHANDLER
HÆNGSMOTORER.
DANMARKS
STØRSTE
YAMAHA
FORHANDLER
DANMARKS
STØRSTE
YAMAHA
MARINE FORHANDLER
DANMARKS
STØRSTE
YAMAHA
MARINEMARINE
FORHANDLER
Yamarin 61CC med Yamaha
Yamaha
F100FETX, Garmin
721XS F25GETL

Yamarin 56BR med Yamaha
Yamaha
F40FETL
F100FETL
og garmin
GPS

Pioner Multi III med
Yamaha F40FETL

Tilbud 248.000
Tilbudkr.149.900

Crescent 465 Trader med
Yamaha F25GETL

Tilbud 149.900 kr.

kr.

Tilbud 259.000 kr.
Brig F380T med
Yamaha F25GETL

Tilbud 89.000 kr.

Tilbud 89.000Tilbud
kr. 289.000 kr.

Tilbud
319.000
Tilbud
89.000
kr.kr.

Brig E480 Eagle med
Yamaha F100FETL

Tilbud 89.000 kr.

Tilbud 210.000 kr.

Tilbud 210.000 kr.

KÆMPE
UDVALG
I NYE
OG BRUGTE
PÅHÆNGSMOTORER.
MEDMED
KÆMPE
UDVALG
I NYE OG
BRUGTE
PÅHÆNGSMOTORER.

MED KÆMPE UDVALG I NYE OG BRUGTE PÅHÆNGSMOTORER.

Crescent 535 Classic med Yamaha
F40FETL og Garmin GPS

Tilbud 158.000 kr.

Leif Larsen Marine A/S
Pioner Multi III med

Yamaha F40FETL
5700 Svendborg

•

•

Campion Explorer 542SC med
Yamaha F150DETX og Garmin GPS

Tilbud 279.000 kr.

Håndværkervænget 6

•

5700 Svendborg

Campion 530 Chase med Yamaha
F115BETL

Tilbud 299.000 kr.

Tilbud 425.000 kr.

Tlf. 6222 8911

Crescent 465 Trader med

Tlf. 6222 Yamaha
8911F25GETL•

•
Tilbud 149.900 kr.

•

Campion Explorer 632SC med
Yamaha F150DETX og Garmin GPS

•

www.leiflarsenmarine.dk

Brig F380T med

Yamaha F25GETL
www.leiflarsenmarine.dk

Tilbud 89.000 kr.

Brig E480 Eagle med
Yamaha F100FETL

Tilbud 89.000 kr.

Leif Larsen MarineSTØRSTE
A/S
Håndværkervænget
6
5700 Svendborg
DANMARKS
YAMAHA
MARINE
FORHANDLER
Håndværkervænget
6 • 5700
Svendborg
MED KÆMPE UDVALG I NYE OG BRUGTE PÅHÆNGSMOTORER.
Tlf. 6222 8911 • www.leiflarsenmarine.dk
•
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•

Tilbud 210.000 kr.

•

Tlf. 6222 8911

•

www.leiflarsenmarine.dk
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Anette Kasper Gordon Lisbeth
Støvelbæk

Gattrup

Kennedy

Kjærulff

MIKKEL SCHRØDER
SKUESPILLER

SMØRE

ASKES BOLLER

Det sjoveste jeg har oplevet i år, har jeg
netop oplevet her i Rottefælden. I starten
af vores prøveforløb kom der en idé på
bordet, om en sketch der skulle handle om
50 års jubilæet for DR’s B&U afdeling.
Problemet var bare, at 50 års jubilæet var
i 2018, så hvordan skulle vi knække idéen
her i 2019? Vi var vilde med tanken om,
at Kaj og Andrea, Bamse og Kylling, Anna
og Lotte, Lillebror og alle de andre, skulle
mødes igen til et jubilæum, men nu med
en socialrealistisk vinkel, hvor vi så hvordan det var gået dem i livet, og hvor de var
henne i samfundet nu.

Kapelmester:

Peter Bom
Instruktør:

Martin
MieheRenard

Kerteminde Turistbureau 6532 1121 • Billetten 7020 2096 • Politikens Kiosk, Odense • kerteminderevyen.dk

Foto Skovdal Nordic

Kerteminde

RUDER 7

BUREAU OG FORLAG

Forlag & lay•out

Vi blev enige om at Jens Krøyer og jeg
skulle give den et skud, og prøve at skrive
vores noter ud til en holdbar tekst. Så Jens
og jeg mødtes dagen efter, og gik i gang
med at skrive.
Timerne gik, og det vi skrev var ikke brug-

A5poster_2019.indd 1
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bart. Den kreative proces gik i stå, lige
indtil vi kom på idéen om at Luna fra Bamse og Kylling, kom for sent til jubilæet, fordi
hun var hjemme og ”smøre Askes boller”!
Jens og jeg brækkede os af grin! Kender I
ikke det, når man ikke kan stoppe, og det
er så sjovt, at man seriøst bliver bange for
om man falder om?
Det er mange år siden jeg har grinet så
meget. Vi grinede og grinede, og tænkte NU er den der.
Men som I nok kan se i rækkefølgen her
i programmet, så er der ikke noget B&U
nummer med i år, for Jens og jeg knækkede simpelthen ikke koden.
Men vi havde det sgu sjovt, og måske er
det også helt fint at idéen ikke blev til et
nummer, men nu ved I da lidt om, hvad I
er gået glip af :-)

09/05/2019 09:05
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21 ind iv id u elle
kroer og h oteller
HER
FINDER
DU OS

Hotel Phønix
Hotel
Søparken

EARLY BIRD ved køb inden 31.

SPAR 25%

Hotel
Hjallerup Kro
Dronninglund Hotel

Hotel Limfjorden

juli

GÆLDER TIL FORESTILLINGERNE DEN 8. OG 9. MAJ 2020
BILLETSALGET FOR 2020 STARTER 17. JUNI 2019

Hotel Vildbjerg
Hotel Falken

Golf Hotel Viborg

Østergaards Hotel
Hotel Medi

Hotel Hotel Lynggaarden
Ringkøbing

Hotel Marina

Hotel Årslev Kro

Hotel Juelsminde
Strand
Hotel
Dagmar

Hotel
Norden

Hotel
Vissenbjerg
Storkro

Hotel
Menstrup
Kro
Hotel Vinhuset

Nørherredhus
Hotel

Vi ses i revyteltet på Engen i Fruens Bøge!

PREMIERE 7. MAJ 2020
KØB BILLETTER PÅ 70707032 ELLER ODENSESOMMERREVY.DK
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- HER FINDER DU ALTID DET BEDSTE TILBUD
PÅ DIT NÆSTE HOTEL/KRO OPHOLD!
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© www.reklamehuset.dk

Revy
Danmark

VI STØTTER KULTUREN
Best Western Plus Hotel Svendborg

VI ELSKER
REVY

For revy er
li´så dansk so
m jordbær,
hindbær og
Støjberg.

Og med 20 re
vyer bli´r de
r hvert år sk
af ny, satirisk
revet timev
, sjov og vedk
is
ommende da
tik - uden of
nsk dramafentlige tils
ku
d,
men til geng
en entusiasm
æld med
e, der når he
lt op til sids
salen, teltet
te række i
- eller hvor
revyen nu sp
iller.
Revyerne er
der bare, fræ
kkere, friske
festligere en
re og
d nogensinde
før!

Kom og få årets bedste grin i:
H Hjørring Revyen
H Kerteminderevyen
H Menstrup Revyen
H Nykøbing F. Revyen

H Revyraketten
H Rottefælden Svendborg
H Rødvig Revyen, Revyperler
H Schou-Tur i Herning

H EsbjergRevyen

H Odense Sommerrevy

H Stand-Up Revyen

H Ganløse Revyen
H Græsted Revyen

H Pejseshow
H Randers Revyen

H Sønderborg Sommer Revy
H Aalborg Vinter Show

www.revydanmark.dk
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5700 Svendborg

Tlf. +45 6221 1700

booking@hotel-svendborg.dk

www.hotel-svendborg.dk



REVYERNES REVY

H Bornholms
Sommerrevy
H Cirkusrevyen
H DragsholmRevyen

Scan koden eller se mere på

Centrumpladsen 1

RevyDanmarks
samarbejdspartner:

2019

- en buket bundet
af de bedste numre fra
sommerens mange revyer.

Søndag den 11. august kl. 17.00
i Cirkusrevyens telt på Dyrehavsbakken

Billetsalget starter lørdag den 1. juni kl. 12.00
via Cirkusrevyen.dk eller billettelefon 3963 3802
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GUY MOSCOSO
MUSIKER

Narret af ven

A/S
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PIA ULLEHUS
DIREKTØR

RELEASE YOUR
INNER SHINE

GOD SERVICE | HØJ EKSPERTISE | STORT UDVALG

HVEM
BØVSEDE?
En af de sjoveste episoder jeg har oplevet, var da jeg stod på scenen som
civilforsvars grænsebetjent i et revynummer sammen med hele holdet.
For mig lyder det som om Kim Brandt
bøvser, og jeg bryder helt sammen af
grin, og resten af holdet kommer også
til at grine.

se, hvorpå han svarer ”jeg har da ikke
bøvset”...
Så der har jeg stået og grinet helt vildt,
nok bare fordi jeg hørte en ”lyd”...

Jeg kan slet ikke stoppe igen, og Kim
kan ikke komme til at sige sin replik
fordi han også griner.
– Nå, men efter et stykke grinetid kommer vi endelig videre.
Tryde Andrés Svendborg
Gerritsgade 42
5700 Svendborg
tel: 62 21 60 66
man-tors: 10-17:30 | fredag: 10-18 | lørdag: 10-15
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Bagefter skal jeg ind igen sammen
med Kim, hvor jeg siger til ham, at jeg
synes det var sjovt han kom til at bøv-
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LAILA HANSEN
FORMAND

MOV E
YOU R
BR A ND

Rottefælden for 136. gang
Når Svendborg igen byder velkommen til den
gamle Rottefældebygning er det som altid
med traditioner, fest og farver og som altid et
veloplagt revyhold, der sætter Svendborg på
revylandkortet med succes.
Trods historikere er i tvivl om hvor længe,
der har været revy i Rottefælden tror vi mest
på det er 136 år – men skidt det er ikke
afgørende – det vigtigste er at vi nu er klar til
sæson 2019.

MOVE YOUR BR AND

I bestyrelsen for Rottefældebygningen er vores mål, at bygningen løbende vedligeholdes
og renoveres med respekt for den historiske
bygning og det behov der er for gode oplevelser for de besøgende.
Historikerne er i tvivl om hvor gammel Rottefælden nu lige er, det er ikke afgørende, når
et stort publikum hvert år vælger at besøge
Rottefælden, så er det fordi man kan lide
Rottefælden og de gode traditioner.

Vi flytter varer, holdninger og bundlinje.
Vi flytter varer, holdninger og bundlinje. Og finder ind
Og finder ind til det, der gør jeres brand
til det, der gør
jeres
værd
involvere
sigjermed.
værd
at brand
involvere
sigatmed.
Rykker
frem
Rykker jer frem
i bussen,forrest
forresti ifeltet
feltetog
og lover,
lover, at
at holde
i bussen,
holde
jeres brandVi
i bevægelse.
Vi gørfordet
allerede
jeres brand i bevægelse.
gør det allerede
nogle
af
for nogle
af de
danske
brands,
og vi
de største danske
brands,
ogstørste
vi vil også
gerne
gøre det
vil også gerne gøre det for jer. Vi hedder jo
for jer. Vi hedder jo ikke STEP for ingenting, vel?
ikke STEP for ingenting, vel?

STEP_annonce_204x142mm.indd 1
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Er der noget i Svendborg, der er traditionsbunden, er det Rottefælden. Rottefælderevyen er Danmarks ældste fungerende revy og
en af Svendborgs stolte kulturelle kendetegn,
hvor revyen er med på det hele – undtagen
kedsomhed.
Mød os på step.dk

Navnet Rottefælden har længe været det
folkelige kælenavn for den lille skov, der omkrandser revyteatret, og hvor mange menne-

sker i over 200 år er taget hen, når de skulle
på skovtur.
Det officielle navn ”Caroline Amalielund” fik
parken efter Christian den 8.`s anden hustru
Caroline Amalie af Augenstenborg, mens
navnet Rottefælden efterhånden er blevet
synonymt med Svendborgrevyen, der nu for
136. gang glæder alle Danmarks revyelskere.
Vi er i Rottefældebestyrelsen både stolte og
glade for at kunne huse landets ældste revy.
Stolte fordi anerkendte kunstnere hygger sig
ved at stå på scenen i vores lille revyteater,
som i øvrigt igennem årene har været udklækningssted for utroligt mange folkekære
og komiske kunstnere. Glade fordi revyen er
med til at gøre huset til et sted, hvor alle kan
lide at komme.
Bygningen er i øvrigt også fast base for Baggårdsteatret, som med stor succes formidler
teater for børn og unge overalt i Danmark
samt i udlandet.
Vi er derfor glade for at byde Pia Ullehus, revyhold og gæster velkommen i vores gamle
revyfælde og håber at traditioner og fornyelse
må forenes i endnu en fantastisk sæson.
På bestyrelsens vegne.
Laila Hansen, formand
Den selvejende institution Rottefælden.

10/04/2019 09.48
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Prøv Fyns Amts Avis
1 måned for kun 49 kr.

BO HANSEN
BORGMESTER

bestilavis.dk/rottefaelden

INTIMITET. NÆRVÆR.
GLÆDE.
PRØV AVISEN
Med Fyns Amts Avis får du
nyt om sporten, skolen,
trafikken og politikken,
hvor du lever og bor.
Vores Danmarks sektion
supplerer det lokale med
det nationale.
Her er perspektivet
bredere og går i dybden
med politik, debat, kultur
fra ind- og udland.

I DEN MÅNED FÅR DU:
✔ Avisen leveret til døren hele ugen
✔ Adgang til E-avisen hver dag
✔ Adgang til alle plus-artikler på fyens.dk
✔ Adgang til arkivet med tidligere udgaver
✔ Automatisk stop af abonnementet

NORMALPRIS 489 KR.
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49 KR.

Tre ord der for mig er Rottefældens
DNA. Og som på en kort måde
beskriver hvad Danmarks ældste
sommerrevy er.
Intimiteten er allerede tilstede, når
vi kommer ind i teatersalen. Publikum er tæt på hinanden. Vi er tæt på
skuespillerne. Vi er tæt på musikerne
– selvom de sidder lidt gemt. Det er intimitet uden at blive anmassende. Når
vi sidder tæt ved bordene, og spiser
revyplatten, skåler i snaps eller øl. Sådan er Rottefælden. Og har altid været
det. Og vil altid være det. Håber jeg.
Det giver også nærvær. Et nærvær der
er tæt forbundet med intimiteten. Rottefælden er overskuelig. Vi kender alle
sammen nogle, når vi er i Rottefælden.
Vi hilser på naboen. På genboen. På
kollegaen. På vennerne. Det er nærvær.

Nærvær giver glæde. En genkendelsens glæde. Når revyen spiller. Når
serveringsfolkene balancerer rundt
mellem bordene med fyldte bakker.
Når snakken går i pausen.
Rottefælden er et af Sydfyns kulturelle
fyrtårne. Et af de fyrtårne, som ikke
blot sætter lys over Sydfyn. Men spreder sine lysglimt udover hele Fyn – ja
hele Danmark for den sags skyld. År
efter år kommer der gæster fra hele
landet for at gå i ”Fælden”.
Det sker også i år. Så velkommen til.
God sommerrevy til alle.
Bo Hansen
Borgmester
Svendborg Kommune
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HOVEDSPONSOR & VIP PARTNER

EKSKLUSIV SPONSORER

Tak til Rottefælde-Revyens Venner, som takker for donationerne
fra Albani Fonden og SEAF Almennyttige Fond
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VIND ET
GAVEKORT PÅ
KR. 5000,-

Hvem er med:
Medvirkende: Jan Schou, Kiki Brandt, Christine Astrid Nielsen, Mikkel Schrøder
Instruktør: Carsten Friis
Direktion: Pia Ullehus, Danartist ApS
Kapelmester: Jens Krøyer
Musikere: Guy Moscoso, Ole Caspersen
Koreograf: Christine Astrid

BESTIL ALLEREDE NU
DIN REVYBILLET TIL 2020
Har vi modtaget dit bestillingskort inden den 15. september 2019
– deltager du i lodtrækning om
et gavekort på kr. 5000,- til Gislev Rejser.

Scenografer: Pia Ullehus og Henning Pedersen
Kostumier: Hanne Mørup og skrædder Tina Balleby Madsen
Frisør: Klippehjørnet v/Vivian Lynge & frisør Gitte Mathiasen
Forestillingsafvikler: Laura Teglhøj
Lys-design: Scenemesteren – Claus Hall Nielsen
Lyd-design: Anders Brincker
Lyd & lys-afvikling: Anders Brincker
Kontor: Katja Kjeldgaard og Susanne Borgkilde
Web-designer: Tine Lehrmann
Teater opbygger: Henning Pedersen og Ove Ullehus
Foto: Skovdal & Skovdal samt Claus Milling/Hunderup Portrætfoto
Grafiker: Torben EP Grafisk
Plakat: Brian Østergaard
Programproduktion: Step

TAK TIL: Kirkens Korshær, Røde Kors, BaggårdTeatret, Albani, Einar Øl, Troels Fisk,
Brandvæsenet, Østergaards Hotel, Per Nielsen, Per Nielsen Team, Dansk Skilte Center,

REVYEN PÅ FYN ER SOLEN BAG SKYEN

Spilleperiode fra den 4. juni til den 15. august 2020

Danske Politikere, Svendborg Frugt, Svendborg Camping Center, AV Center, John Borgkilde,
Peder Most Garden, Ronny og Flemming fra BC Catering, Rekvisitør Pernille, Ellen Sandal,
Blomstergalleriet Watz, Leila Steenberg, Per Steenberg, Ole Helikopters svigermor,
Hjælpemiddelcentralen i Svendborg, De gode ”gamle” tjenere og resten af personalet,
Lars Den Grønne Oase, Karvil Biler A/S, Helle – vores madmor, Musikforhandler John
Godtfredsen. Alle dem vi har glemt.
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