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ORIGINALE ØL
I ORIGINALT DESIGN

Vi har ladet os inspirere af vores gamle, historiske etiketter i arbejdet med det nye design
– for at hylde vores rødder og det gode øl. Vi har brygget af kærlighed til øllet,
fynboerne og andre flinke folk siden 1859. Tak for tilliden!
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Endelig kan jeg byde jer hjertelig
velkommen til Rottefælden og
vores revy midt i Danmark og
det smukkeste landskab, man
kan tænke sig.

Og det er sådan, revy skal være.
Der skal være noget til både
hjerte, hjerne og lattermuskler,
så vi får et tiltrængt pust fra
hverdagens trummerum.

Jeg har glædet mig, lige siden vi
lukkede sæsonen sidste år. For
jeg har det som en cirkushest,
der bare venter på igen at dufte
savsmuld og mærke varmen fra
glade mennesker foran scenen.

På holdets og egne vegne tør
jeg godt love, at I trygt kan læne
jer tilbage og tage for jer af retterne. Nu klapper Fælden!

Revy i Rottefælden er en tradition, der rækker tilbage til 1883.
Og skønt jeg “kun” har været
med om bord på dette skønne
sted i 23 år, er der gået revy i alt
det, jeg laver. Rottefælderevyen
er simpelt hen mit hjertebarn.

Af hjertet velkommen til både
nye og ’gamle’ revyvenner.
ia llehus

En af grundene er Jer, kære
gæster. Mange af jer har jeg
set før. I møder trofast op hvert
eneste år. I giver udtryk for, at I
glæder jer, I viser jeres højlydte
begejstring, og sammen får vi en
oplevelse, vi gemmer og tager
med os.
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BEKLÆDNING TIL ALLE BRANCHER
I vores 120m2 store beklædningsafdeling på Odensevej 116 tilbyder vi beklædning til alle brancher lige fra håndværkeren til receptionisten til direktøren til
cafepersonalet og mange mange flere.
Vi er fleksible og kan i princippet klæde
en kvinde/mand på fra top til tå samt
påtrykke firmalogo, i vores eget trykkeri,
på en smart og kreativ måde, mens
kunden er i butikken. Ønskes broderi på
skjorter, poloshirts, cardigan eller strik
klarer vi også denne opgave.

Stefan Lund-Hansen kommer også gerne
ud og besøger jeres virksomhed med
udvalgt beklædning, således I sammen
kan gennemgå modeller og typer, så den
bedste løsning findes.
Lad os sammen finde en målrettet
beklædningsløsning til din
virksomhed

Besøg i øvrigt også
XL-BYG Jens Schultz a/s:
• Nyborgvej 2, Svendborg
• Schnohrsvej 40, Rudkøbing
• Industrivej 5, Marstal

Vi ses på Odensevej 116 i Svendborg - vi ved, hvad vi taler om…
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Vi leverer spille- & morskabsautomater
til mange
gode forretninger
SIDEN 1957

DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING

Tagtækkervej 1
5230 Odense M

63 15 01 01
www.automatfyn.dk · e-mail: mail@automatfyn.dk

Lemmy Fialin

Claus Olsen

Verner Sørensen

Anne Mette C. Knutzen

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

Står du overfor generationsskifte
af din virksomhed?
Dårligt generationsskifte kan true virksomhedens
eksistens. Overvej professionel rådgivning.

svendborg - odense

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
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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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Når vi siger Svendborg,
hvad siger du så?
- Nu har byen jo været min
sommerresidens i 20 år, og jeg
kan ikke ønske mig et skønnere sted at være. Svendborg er
identisk med solskin, rødvin,
smil og glade mennesker. Og så
har byen verdens mærkeligste
springvand på torvet.
Hvad tænker du,
når vi siger Rottefælden?
- På alle de skønne oplevelser,
i} >À >vÌ iÀ`iÌwi}>le teater. Jeg er stolt af, at være
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n tr
en del af traditionen i landets
smukkest beliggende teater, som
tilmed har en fantastisk historie.
Ja, og så tænker jeg på de
tusindvis af håndtryk, jeg i løbet
af sommeren giver forventningsfulde gæster.
Hvad forventer du dig af sommeren i Caroline Amalieskoven?
- At al det vi har øvet på er
lykkedes. At teksterne sidder i
øjet, at vi leverer numrene rigtigt - og at publikum hygger sig.
Vi har igen arbejdet efter at det
hele går op i en højere enhed,

som de har gjort de foregående
19 somre. Vi har altid et højt
ambitionsniveau.
Hvad tror du gæsten i al
almindelighed får med hjem
fra revyen?
- Eftertænksomhed og ondt i
maven - af grin. Samt en oplevelse - og måske en overraskelse
af de gode. Og så håber jeg, at
publikum forstår revyens opfordring til at være lidt rarere ved
hinanden.

revyer, bortset fra
Helsingør og Hjørring. Og lige så
forskellige revyerne
kan være, lige så
forskellige kan
publikum
også
være.

Hvor mange gange har du
været med i Rottefælden og hvor mange gange har du
lavet revy?
Det er mit 20. år i Rottefælden,
og jeg har været med i alle

:
Da Jan Schou begyndte på Odense Teaters elevskole i 1972, græd han sig
igennem første år, fordi han ikke forstod tragedien - og han blev først lykkelig
og forstod meningen med livet, da pensum nåede til morskab.
Har modtaget ærefulde priser som Årets revyfund (1980), Svendborg Prisen
(2004) og Årets revykunstner (2008).
Han er hver sommer på hat med Svendborg, men kun når han byder velkommen
foran Rottefælde-indgangen bærer han høj hat og altid iført farverigt jakkesæt.
“At gå gennem gågaden og høre folk råbe “tusind tak for i aftes, det var pragtfuldt”. Ja, så er det skønt at være provinsfrikadelle”.
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Bakkegaard
THURØ EL-SERVICE A/S

Søndervej 61, 5700 Svendborg

Tlf: 62 20 58 05

Fordele til
dig og din
økonomi
Med Nordik360 belønner vi dig og din
økonomi. Det er der mange fordele i.

>
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Bliv Nordik360-kunde i dag på

www.banknordik.dk/nordik360

Odense Filial
Østre Stationsvej 41
5000 Odense C

Salg og support af IT i Svendborg

ÅR

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

Vi er stolte over
sammen med
at kunne byde dig
velkommen på
nettet i Rottefælden.

Check ind i Rottefælden med Facebook
Hardware og software
It-infrastruktur
Konsulentbistand
Serviceaftaler

It-sikkerhed
Hosting
Rådgivning
Hjemmearbejdspladser

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

onehouse.dk

we make IT work
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GASTROPUB BØRSEN
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
Bestil bord på telefon 62 22 41 41
Gerritsgade 31 • 5700 Svendborg • telefon 62 22 41 41 • www.borsenbar.dk

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
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Når vi siger Svendborg,
hvad siger du så?
- Danmarks smukkeste by.
Stemningsfuld, uden larm.
Mange grønne områder, dejligt
havneområde - og så lige ud til
havet. Det sker jeg ser Svendborg som et spejl af de norske
byer, jeg kender. Jeg er født i
Norge og min mor er norsk.

gende af alle landets revyer.
Førhen var jeg her som “fru
Krøyer”, da jeg var gift med
Jens. Allerede dengang faldt jeg
for den klassiske charme. Men
jeg tænker også på holdets optimisme, sociale sammenhold og
gode humør, lige fra første øvedag i København. Det er en sand
fornøjelse at være med her.

Hvad tænker du,
når vi siger Rottefælden?
- Indbegrebet af en klassisk
dansk revy. Et stykke kulturhistorie. Den smukkest belig-

Hvad forventer du dig af sommeren i Caroline Amalieskoven?
- At vi giver publikum en forrygende revy, tilsat passende dele
sang, satire, dans, blink i øjet og

rørende øjeblikke. Og at publikum præsenteres for en synsvinkel, de ikke lige havde set
komme.
Hvad tror du gæsten i al
almindelighed får med hjem
fra revyen?
ƂÌ«ÕLÕvFÀ}iÌ>ÌÀiyitere over. Jan (Schou red.) har
god tradition for, at give publikum noget at tænke over - og

ii©vÌiÌ«i}iw}iÀ° iÌiÀ
også dét, revyen kan.
Hvor mange gange har du været
med i Rottefælden - og hvor
mange gange har du lavet revy?
- Det er min anden sommer i
Rottefælden - og det er skønt, at
være tilbage. Jeg føler mig privilegeret. Det er min tiende revy,
så jeg har et lille revy-jubilæum
denne sommer.

:
Sygeplejerskeuddannede Anne Cathrine Herdorf sang sig, 19 år ung, ind i danskernes hjerter, da hun i 1987 vandt Melodi Grand Prix med ”En lille melodi”.
ƂiÀi`iFÀiÌivÌiÀw ÕÀiÛÞ`iLÕÌÃÌiLÀ,iÛÞii`L°>° À*>>Ãke. Efter et job syv år senere i Ålborg Vinterrevy, tog den alsidige kunstner en
revy-pause på 15 år.
I den periode var hun en efterspurgt solist sammen med sit svenske popband
Milles, og hun var desuden på turné med ”Pigegruppen Venter på Far”.
iÃFw Õ iÛjÌÀiÛÞÃVii]Ã Õ`>}iÀiÌi}ÀiÀiÌ`i>v°
Anne Herdorf har haft store roller i musical-klassikere som Frk. Nitouche, Annie
Get Your Gun, Styrmand Karlsens Flammer og Sound of Music og har også
i`ÛÀiÌiÌ«>ÀÃ«iw°
Mange vil huske Anne Herdorf for rollen som Debbies veninde i tv-serien “Alle
elsker Debbie”.
I 2015 blev hun kåret som Årets Revykunstner for sine humoristiske præstationer i Ganløse Revyen.
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De bedste hoteltilbud finder du på
Hotel Phønix

Hotel
Hjallerup Kro

Hotel
Søparken

Dronninglund Hotel

Hotel Limfjorden

Hotel Vildbjerg
Hotel Falken

De bedste tilbud fra vores 21 hoteller rundt om i det
danske land. Alt sammen, så du kan få det bedst
mulige ophold til den bedst mulige pris!
Bestil på www.danskehotelophold.dk

Hotel Årslev Kro

Hotel Juelsminde
Strand
Hotel
Dagmar

Hotel
Norden

Hotel
Frederik d. II
Hotel
Vissenbjerg
Storkro

Hotel Menstrup Kro
Hotel Vinhuset

Nørherredhus

Miniferie på Hotel Limfjorden

Miniferie på Hotel Søparken

Mellem Limfjorden og Vesterhavet ﬁnder du Hotel Limfjorden
i naturskønne omgivelser og med en storslået udsigt, direkte
ud til fjorden. Frisk luft og fantastiske oplevelser lige for
fødderne.

Tilbring et par hyggeligt dage i skønne omgivelser på Hotel
Søparken i Aabybro. Det perfekte udgangspunkt for aktiviteter og seværdigheder i hele Nordjylland.

FRA

FRA

630,-

500,-

Opholdet indeholder:
· 3 dage, 2 overnatninger
pr. pe
rson
· 2x 3-retters buffet
· 2x Morgenbuffet
· 2x Overnatning i dobbeltværelse

Opholdet indeholder:
· 3 dage, 2 overnatninger
pr. pe
rson
· 2 x 2-retters menu/buffet
· 2 x Lækker morgenbuffet
· 2 x Overnatning i dobbeltværelse

HOTEL LIMFJORDEN
Simons Bakke 39 · 7700 Thisted
Tlf. 9792 4011 · info@hotellimfjorden.dk

HOTEL SØPARKEN
Søparken 1 · 9440 Aabybro
Tlf. 9824 4577 · info@soparken.dk

Hverdags ophold i Juelsminde
med udflugt til Hjarnø

Forlænget weekend og
forkælelse på Hotel Medi

Kom til Hotel Juelsminde Strand og nyd et hyggeligt ophold i
smukke omgivelser med udﬂugt til Hjarnø, en lille perle midt
i Horsens Fjord hvor vi sørger for forplejningen.

Forlad hverdagens stress og jag eller tag et velfortjent pusterum
med en du holder af og nyd en forlænget weekend, med dette
skønne ophold på Hotel Medi i Ikast.

Opholdet indeholder:
· 3 dage, 2 overnatninger
· 2-retters menu (Ankomstdag)
· Dags tur til Hjarnø inkl. færge billet
samt forplejning
· 3-retters menu (Dag 2)
· 2x Lækker morgenbuffet
· 2x Overnatning i mini-dobbeltværelse

- en del af. ..
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Hotel Marina

Østergaards Hotel
Hotel Medi

Hotel Hotel Lynggaarden
Ringkøbing

FRA

1.399
,pr. pe
rs

on

HOTEL JUELSMINDE STRAND
Vejlevej 3 · 7130 Juelsminde
Tlf. 7569 0033 · info@jmstrand.dk

Opholdet indeholder:
· 3 dage, 2 overnatninger
· 2-retters menu/buffet (Fredag)
· Eftermiddagskaffe og kage (Lørdag)
· 3-retters menu/buffet (Lørdag)
· 2x Overnatning i mini dobbeltværelse
· 2x Lækker morgenbuffet

FRA

699,pr. pe
rs

on

HOTEL MEDI
Bredgade 17-19 · 9700 Brønderslev
Tlf. 9882 0100 · info@hotelphonix.dk

En stærk international virksomhed

med lokale rødder!

CJC

™ Of

fline O

liefiltrering

C.C.JENSEN A/S
Løvholmen 13 | 5700 Svendborg
sales@cjc.dk| www.cjc.dk
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Når vi siger Svendborg,
hvad siger du så?
- Sommer, hygge, skov, havn, hav
og en skøn natur. Svendborg er
næsten som at være hjemme,
fordi byen på mange måder
minder om Silkeborg, hvor jeg
har boet de sidste 1 år.
Hvad tænker du,
når vi siger Rottefælden?
- Først og fremmest revy-tradition. Folkelig underholdning,
et godt grin, skummende fadøl
og god stemning. Sådan tror
jeg også publikum tænker. Som

20

medvirkende tænker jeg også på
en dejlig lille familie, der leger
revy sammen .
Hvad forventer du dig af sommeren i Caroline Amalieskoven?
- Jeg forventer en hyggelig sommer i selskab med et medlevende publikum. Som udgangspunkt, så handler det jo ikke
bare om, at gå ind og være sjov
og så ud igen . Udfordringen er
timing. ublikum har ikke som i
teatret to en halv time til at lære
iw}ÕÀ>Ìi`i]i`iÀ`
to et halvt minut. æste gang

du kommer ind, er du en helt ny
person. Det er fascinerende.
Hvad tror du gæsten i al
almindelighed får med hjem
fra revyen?
- En oplevelse med gode grin og måske noget at tænke over.
Vi hører ofte, at der kan gå et
par dage, inden en hændelse
eller nogle ord fra revyen dukker
op fra underbevidstheden. Vel
skal revyen servere det genkendelige, som hører sig til i den
genre, men en god revy overrasker og tør komme med det

uventede. Det er dét, vi også vil.
Jeg synes, vi har nogle underfundige tekster med små kindheste.
Hvor mange gange har du været
med i Rottefælden - og hvor
mange gange har du lavet revy?
- Det er tredie gang, jeg er på
rotteholdet. Første gang var i
2006 og så igen sidste år. Lige
nu er jeg i gang med min revy
ÕiÀÓ£° °>°wÀi}>}i
Ganløse, tre gange i Menstrup
og seks gange på Schou-tur med
Jan - i Herning.

:
Kim Brandt er en alsidig herre, som bogstaveligt talt brænder for revy, varieté
og musicals.
Den glade jyde synger så fuglene synger med.
Han har medvirket i en række musicals - bl.a. spillet Jago i “Aladdin” på Fredericia Teater, Max Bialystock i “The Producers”, Arbiter i “Chess” og Cogsworth
i “Beauty and the Beast”.
Han har været instruktør i en række forestillinger. Sidste år var han koreograf
her i Rottefælden.
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23. NOVEMBER - 8. DECEMBER 2018
SØREN ØSTERGAARD•LARS ARVAD•SARA GADBORG•FOXY LADIES

WWW.ODEONODENSE.DK
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Indspil, samspil
og modspil.

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.
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu
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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

25

r

k r

r

r st n

ku s

Christine
Astrid
Nielsen

r s n n ø t søn
tt
n

år vi siger vend org
hvad siger du så?
- Danmarks smukkest beliggende
by med skøn natur, skov, strand
og havn. Charmerende gader og
stræder. Glade mennesker, kolde
øl og hyggelig atmosfære. Kender
jo Svendborg fra min barndom og
ungdom. Jeg er født og opvokset
i Odense.
Hvad tæn er du
når vi siger Rottefælden?
- En god portion humor, skønhed
og fadøl. Men også, at det er fan-

26

tastisk, at jeg for anden gang har
fået lov til at være med på denne
traditionsrige scene - med Jan
Schou som omdrejningspunkt og
stor inspirationskilde. I år endda med min gamle ven Carsten
Friis som instruktør. Carsten var
den unge ambitiøse instruktør, da
jeg som bare 11 årig første gang
stiftede bekendtskab med teaterscenen - da lavede vi musical på
Dalum Ungdomsskole i Odense.
Det er tilfældighedernes herlige
spil, at vi nu mødes 27 år senere.

Hvad forventer du dig af sommeren i Caroline Amalieskoven?
- At vi underholder publikum med
alt, hvad en revy kan byde på. Jeg
var i Rottefælden en skøn sommer
for to år siden, og jeg føler mig
privilegeret over, at være tilbage
på scenen, hvor så mange store
skuespillere har stået gennem
tiderne - blandt dem min svigerfar
Peter Schrøder, der tilbage i 1986
og 1988 gik i fælden med Jess
Ingerslev, Susanne Heinrich, Lotte
Tarp og Niels Jørgen Steen.
Hvad tror du gæsten i al
almindelighed får med hjem
fra revyen?
- Jeg er overbevist om, at publikum bliver glade, at de hygger
Ã}}>Ì`iÛÀiyiÌiÀiÛiÀ`iÌ

de ser og hører. Det sjove, det
Õi]`iÌwÕÀ}i]Ã>ÌÀi]`>Ãi
og sangen - og så tror jeg, at de
stærke tekster rammer bredt og
dybt. Og så tror jeg, at forestillingen kan inspirere gæsten til at
vende tilbage næste sommer.
Traditionen tro.
Hvor mange gange har du været
med i Rottefælden - og hvor
mange gange har du lavet revy?
- Det er min anden sommer i
“fælden” og jeg har igen en dobbeltrolle, idet jeg også er revyens
koreograf. Ellers har jeg spillet
revy i Ganløse, Esbjerg, Herning
og Brædstrup. Jeg elsker revyens
udfordringer, fordi den kan noget,
som ingen andre teatergenrer
kan.

:
Efter Svendborg skal Christine Astrid tilbage til Brædstrup og spille Pejseshow
fra den 7. september.
Det var her hun for et par år siden mødte sin kollega Mikkel Schrøder. AmoriiÀiy©ÞÃÌ}ÌÀÕ`Ì«iÃi]`iLiÛCÀiÃÌiÀ}`i£Î°viLÀÕ>ÀFÀLiÛ
parret forældre til en skøn lille søn.
Faren, som er skuespiller, musiker, sanger og tv-vært, er med i Svendborg, hvor
han nyder sin nye glansrolle som babysitter.
Han dukker ofte op i Fælden med sønnen - der jo også skal have mad af mor.
Super-alsidige Christine Astrid ser ellers frem til at medvirke i ”Flashdance the
Musical” i Operaen fra juli næste år.
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Følg os på:

Køb billetter på tlf. 64 4333 33 - eller online på:

www.frobjerg.dk
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JURA+INDSIGT
Jura er der flere, der kan. Hos FOCUS møder du
erhvervsadvokater, der også engagerer sig i
din forretning og tænker på dit udbytte.

focus-advokater.dk

KOLDING • ODENSE • HAMBORG
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RELEASE YOUR
INNER SHINE

Den selvejende institutions sponsorer
trykteam
Grønnemosevej 13.

Halberg A/S.
Restaurant Svendborgsund.

Middelfart Sparekasse
Tinghusgade 22
Carsten Knudsen
Tømrer og Snedkerﬁrma A/S

Bakkegaard EL.Service A/S
Svendborg Sund Camping.
Sydfyns Malerforretning.

Bertel Rasmussen Advokater
Praksis Arkitekter.
Fynske Bank A/S
VVS Sydfyn A/S
Advokathuset Svendborg A/S.
Svendborg Begravelsesforretning.
Engstrøm ApS.
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Sydbank
Klosterplads 2
Torneløkke
Sundbrovej 39

Instruktør

Carsten
Friis

*ÕLÕvFÀiÌvÀÛ>ÀÌiÀ
i`Ã«FCLi°°°
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Når vi siger Svendborg,
hvad siger du så?
- Så siger jeg bøgeskov, hav,
havn, charme, dejligt bymiljø - og
så mindes jeg min tid på Skårup
Seminarium, da vi f.eks. efter en
god dag endte på et af Svendborgs talrige værtshuse. Den by
har jeg altid været betaget af.

hed - og bestemt også på husets
utrolige historie. Og så tænker
jeg på det publikum, som revyen
gennem 135 år har givet et forfriskende frikvarter med smil på
læben. Dengang som nu giver en
aften i Rottefælden anledning til,
for en stund, at glemme hverdagens problemer, stress og jag.

Hvad tænker du,
når vi siger Rottefælden?
- Så tænker jeg på sund latter,
varm satire og eftertænksom-

Hvad forventer du dig af sommeren i Caroline Amalieskoven?
- At publikum får en uforglemmelig oplevelse. Med alt, hvad

sådan en aften kan byde på.
Det er jo en helhed - en pakkeløsning. Og så afhænger meget
af, om det lykkes mig og holdiÌ]>ÌÃ>LiiÌÛiÞiÌyÜ}
kontinuitet. Min udfordring er
bl.a. om vi formår at komme ud
i kanterne, og om vi får revyens
mange lag til at passe perfekt ind
i hinanden.
Hvad tror du gæsten i al
almindelighed får med hjem
fra revyen?
- En hyggelig aften med mange
positive indtryk og en forestilling,
hvor både eftertænksomhed og
det store grin får masser af plads.

Hvor mange gange har du været
med i Rottefælden - og hvor
mange gange har du lavet revy?
- Det her er min anden revy, og
jeg har virkelig suget til mig, hver
eneste dag. Det er jo erfarne
revyskuespillere, jeg arbejder
sammen med. Jeg selv har erfaring fra shows og musicals med
op mod hundrede medvirkende
 ÛÀ>v`iyiÃÌiiÀ>>Ì©ÀiÀ°
iÀiÀwÀii`ÛÀi`i}`iiÀ
top professionelle. De har været
utroligt inspirerende, at arbejde
sammen med. I øvrigt oplever
jeg i revyteatret et unikt socialt
sammenhold, som man ikke ser i
andre teaterformer.

:
Carsten Friis har rigeligt at se til i sommer.
Ud over revyen instruerer han for 12. gang Frøbjerg Festspil - i år “Saturday
Night Fever”.
For 21. gang iscenesætter han H.C. Andersen Festspillene - i år “Lille Claus &
Store Claus”.
For 14. gang instruerer han Varde Sommerspil - i år “Chaplin the Musical”.
Senere i år en ungdomsmusical og så HCA Festspillenes vinterteater.
 vÀL`iÃi i` yiÀi ÕÃV>Ã >ÀLi`iÀ > Ã>i i` Ã ÕÃÌÀÕ]
koreografen Line Friis Pedersen.
Carsten Friis blev Årets Fynbo 2015
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Kendt for kaffen – men vi kan så meget mere
MENY Odense
Brogårdsvej 2 | 5250 Odense SV
Tlf: 65 96 18 35
odense@menykaffe.dk

GOD SERVICE | HØJ EKSPERTISE | STORT UDVALG

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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Odense - Albanigade 27 - tel. 66 12 70 35
Svendborg - Vestergade 5 - tel. 62 20 50 35
www.schiang-living.dk
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1. akt
Ouverture
otter i f lden

Jan Schou

Jens Krøyer

Jens Krøyer

(Kim, Christine, Anne, Jan)

Tak (Jan)

Kim Brandt

Den sv re k rlighed

Jannie Brinch Holdt

(Kim, Christine)

Jens Krøyer

Frugt og grønt (Jan)

Leif Maibom

ultur (Anne)

Jens Krøyer

end dem h em (Jan, Kim)

Søren Anker Madsen

elt privat (Christine, Anne)

Peter Oliver

n ste uge (Kim)

Ib Christoffersen

r nkelsen (Jan, Anne)

Ib Christoffersen

anne i f lden (Christine)

Christine Astrid & Mikkel Schrøder

tormøde (Anne, Jan, Kim, Christine)

36

Jens Krøyer

Jens Krøyer

Jens Krøyer

Idé: Anne Herdorf

Jens Krøyer

2018
2. akt:

Ouverture
Dansktoppen

Jens Krøyer
Jean Jacqúes Diversé

(Jan, Kim, Anne, Christine)

Nummer 1 (Christine)

Leif Maibom

Bare tre ord (Jan, Kim, Anne)

Leif Maibom

Døvetolk (Christine, Kim)

Christine Astrid & Mikkel Schrøder

Mit lille stakit (Jan)

Leif Maibom

Min hemmelighed (Anne)

Den røde løber (Jan, Jens)
Min sang (Jan, Kim, Anne, Christine)
Tak for i år... (Kim)
Finale (Jan, Kim, Anne, Christine)

Jens Krøyer

Kenneth Sichlau

Mikkel Schrøder

Idé: Anne Herdorf
Leif Maibom
Jens Krøyer
Kim Brandt

Jens Krøyer

Jens Krøyer
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Alt i stillads, skurvogne og teltudlejning

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

SKURVOGNSAFDELING
Havnegade 161, 5000 Odense C
Mobil 93 39 70 18
Mail: thomas@fyensstillads.dk
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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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,iÛÞiÀÃ`ii«ÀÀiÀÌ©À`i}j
Når vi siger Svendborg,
hvad siger du så?
- Så siger jeg kunsthåndværk, hyggeligt havnemiljø, kulinarisk Sydfyn,
værtshusliv, bindingsværksidyl,
masser af glade smil - og en charmerende dialekt blottet for bløde
d er. Ferieparadis for mine børn.
Hvad tænker du,
når vi siger Rottefælden?
- evy-legeplads . Masser af
historie og folkelighed. rovinsidyl,
naturskøn beliggenhed ved skov
og å. Og så udgør ottefælden et
ganske særligt kapitel i dansk revyhistorie.
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Hvad forventer du dig af sommeren i Caroline Amalieskoven?
-Jeg drister mig letsindigt til at
forvente en smule mere solskin og
lune nætter end de seneste år. Og
så håber jeg, at tekster og sange
munder ud i en festlig forestilling
med skæv satire og glade, gerne
À>vwiÀi`i]ÕÀi}}iÌÃ
overrasker. evy-genren har som
udgangspunkt ingen facitliste det
er noget af det udfordrende ved
den, men også noget af det mest
V >ÀiÀi`i°ƂÌÃ>«w`iÃvÀ>
bunden... men vi bestræber os altid
på at tilsætte passende mængder
af charme og glimt i øjet .

Hvad tror du gæsten i al
almindelighed får med hjem
fra revyen?
- Lidt af hvert... håber jeg da! Jeg
er ikke stor tilhænger af “konceptrevyer”. Holder mest af dét, vi
kalder “lagkage-revy”, hvor man
som publikum aldrig rigtigt ved,
hvad der rammer én, og der er lidt
af alt muligt. Forhåbentlig får alle
et godt grin, bliver rørt, overrasket - og stimuleret musikalsk. Jeg
prøver altid at nå ud i så mange af
teatrets hjørner som muligt – og så
forpligter revyen sig per tradition
til at pirke til de småtskårne, drille
magthaverne, være fjollet og spejle
Hr. og Fru Hakkebøf. Så jeg håber
og tror, der er lidt for enhver smag.

Hvor mange gange har du været
med i Rottefælden - og hvor
mange gange har du lavet revy?
- Det er blevet en del af min professionelle “skæbne”. Jeg elsker
at arbejde med revyens mange
muligheder og holder mest af den
kreative proces, frem for den
“opførende”. Nok fordi, alt er i spil
}>ÌÃ>«w`iÃ° iÌ«ÀÀiÀ
mit nørde-gén. Nok derfor, jeg er
vendt tilbage til genren gang på
gang - på gang. Fordelt over tre
perioder, er det blevet til 15 fantastiske somre her i Rottefælden. I
år er 16. gang. Jeg har også været
i Cirkusrevyen, Nykøbing F., Tivoli,
Helsingør, Ålborg og på Amagerscenen - alle som kapelmester,
komponist og forfatter. Kan åbenbart slet ikke lade være....

:
Rottefældens musikalske ankermand har komponeret og arrangeret musik
°°Ì`ÛiÀÃiw]ÌÛÃ ÜÃ]ÕÃV>Ã]Ìi>ÌiÀvÀiÃÌ}iÀ}ÌV`Õ`}Ûi
ser. Desuden kapelmester og akkompagnatør for en række solister; bl.a. Tommy Kenter, Amin Jensen og Eddie Skoller. Holdkaptajn i ”Hit med sangen” på
DRtv - samt medvirket i div. programmer bl.a. på TV2 Charlie. Kåret til ”Årets
revykomponist” tre gange. Var i 90’erne gift med Anne Herdorf, som han nu
for anden gang spiller sammen med i Rottefælden.
Svendborg er en stor del af Jens Krøyers familiefortælling: ”Min morfar og
hans tre brødre voksede op i Svendborg. Min odenseanske mor kom her
meget som barn. Hendes morbror, Knud Secher, var en årrække chefredaktør
på Fyens Stiftstidende, formand for Odense Boldklub samt medlem af Odense
Byråd og af Folketinget. Jeg husker ham som et lunt og rummeligt menneske
-og så har han pudsigt nok leveret revytekster til Rottefælden. Desværre før
min tid...”.
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REVYERNES REVY

2018
- en buket bundet
af de bedste numre fra
sommerens mange revyer.
Søndag den 12. august kl. 17.00
i Cirkusrevyens telt på Dyrehavsbakken

Billetsalget starter fredag den 1. juni kl. 12.00
via Cirkusrevyen.dk eller billettelefon 3963 3802
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Vi bygger på Sydfyn

Telefon: 62 21 06 62

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

POLITIORKESTER

JULEKONCERT 2018

1. og 2. december 2018

Odense Koncerthus
Carl Nielsen Salen

JULIE STEINCKE
MICHAEL CARØE
SANDRA ELSFORT

Dirigent: Per Silfverberg Hyttel
Læs mere på www.odensepolitiorkester.dk
eller følg os på facebook
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VI SÆTTER

STZTM
TIL REVzEN i ROTTEFÆLDEN

SEF ENERGI A/S
FÅBORGVEJ 44
5700 SVENDBORG

TLF. 62 20 11 20
SEF@SEF.DK

ENERGI TIL HANDLING...
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Når vi siger Svendborg,
hvad siger du så?
- Svendborg er det skønneste
sted i verden. Jeg elsker naturen
omkring Svendborgsund. Jeg har
boet i området hele mit liv. Svendborg en by med masser af musik.
Hvad tænker du,
når vi siger Rottefælden?
- Så tænker jeg ”glade mennesker,
sjov, gak og løjer”.
Hvad forventer du dig af sommeren i Caroline Amalieskoven?
- At den bliver mindst lige så hyggelig, sjov, skør og tosset som den
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plejer at være. Rottefælden er ikke
bare et job, det er en passion.
Hvad tror du gæsten i al
almindelighed får med hjem
fra revyen?
- En god aften med grin og lidt at
tænke over. Revyen giver nemlig
også mulighed for eftertænksomhed.
Hvor mange gange har du været
med i Rottefælden – og hvor
mange revyer har du medvirket i?
-iÀÛLÀÌvÀ>i>y©ÃiÀ«iÀ`i
i 1998, så er jeg i fuld gang med
min ottende tur i fælden. Jeg har
ikke været med i andre revyer.

:
Ole Caspersen spiller trommer og slagtøj i ottefælden, bor på åsinge med
ÕÃÌÀÕ}L©À} >ÀyiÀiFÀ>ÀiÀiÌÃ}`iÌ>iÕÃÛ°
an tiltrådte i august 2 17 stillingen som viceskoleleder hos Svendborg Musikskole.
1`ÛiÀ,ÌÌivC`iÃ«iÀ >yiÀiÃ>i C}i}ivÀ>iÃ«iÀÕ`gaards Julesho til Slesvigske Musikkorps.
an har haft musikalske opgaver ved en del teatre og har undervist en række
garder og musikskoler.
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H.C. ANDERSEN FESTSPILLENE 2018
PRÆSENTERER

LILLE CLAUS
OG STORE CLAUS
FRILUFTSTEATRET – DEN FYNSKE LANDSBY, ODENSE

18. JULI TIL 11. AUGUST DAGLIGT KL. 16.00
FORMIDDAGSFORESTILLING DEN 8. AUGUST KL. 11.00
KØB DIN BILLET PÅ HCANDERSENFESTSPILLENE.DK
ELLER VED INDGANGEN TIL LANDSBYEN
BILLETPRISER (INKL. PROGRAM): VOKSNE: 130,- BØRN: 70,-

HUSK AT TEATERBILLETTEN GIVER ADGANG TIL DEN FYNSKE LANDSBY HELE DAGEN
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VI ELSKER
REVY

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

Og med 21 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:
+Cirkusrevyen
+DragsholmRevyen
+EsbjergRevyen
+Ganløse Revyen

+Kerteminderevyen
+Menstrup Revyen
+Nykøbing F. Revyen
+Odense Sommerrevy

+Rottefælden Svendborg
+Rødvig, Revyperler
+Schou-Tur i Herning
+Sommerlyst Revyen

+Gillelejerevyen

+Pejseshow

+Stand-Up Revyen

+Græsted Revyen
+Hjørring Revyen

+Randers Revyen
+Revyraketten

+Sønderborg Sommer Revy
+Aalborg Vinterrevy

Scan koden eller se mere på

www.revydanmark.dk
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RevyDanmarks
samarbejdspartner:

© www.reklamehuset.dk

Revy
Danmark

ALT HVAD DU BEHØVER
AT VIDE OM VIN



En virksomhed med næsten 190 år på bagen
er ikke hverdagskost i dansk erhvervsliv.
– og slet ikke, når man gennem alle årene
har været og stadig er 100% familieejet
og tilmed på danske hænder.
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*FÌÕÀi`iÛiÃÕÀÌ
t tun t n us
Når vi siger Svendborg,
hvad siger du så?
- Så siger jeg sommer, sol og
samvær og bagsiden af Jens
Krøyers hoved og skuldre.
Hvad tænker du,
når vi siger Rottefælden?
- Jens anden side - den bedste
side - som altid er forbeholdt
vores publikum.
Hvad forventer du dig af sommeren i Caroline Amalieskoven?
- Et tre måneder langt road trip i
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en velsmurt og toptunet minibus
med underholdningsgaranti.
Hvad tror du gæsten i al
almindelighed får med hjem
fra revyen?
- Det, de forventer - og mere til.
Hvor mange gange har du været
med i Rottefælden - og hvor
mange gange har du lavet revy?
- Jeg har været med i ottefælden, hvert år siden 2 7.
Samt nogle gange med Jan
Schou på Schoutur til erning.

:
Multimusikeren Guy Moscoso, født og opvokset i USA, blev musiklærer fra universitetet i Texas inden han via et ophold i Japan kom til Odense i 1993.
Det varede ikke længe før unge Moscoso, takket være sin virtuose musikalitet,
LiÛii`Ì«Àw`iÌvÞÃiÕÃ©°-Fi}iÌ]>Ì >>iÀi`i£È
blev kåret som Årets fynske Jazzmusiker.
> >ÀyiÀiFÀÛCÀiÌi`i>v ÕiÃ ÀÌ iÀÃ-ÕÛiÀ- Ü}/«/i }
>`Ã>Ì>vyiÀi>ââiÃiLiÀ°
Han har også spillet i orkestret på Odense Teater og har været en del af lærerstaben på Odense Musikskole.
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EARLY BIRD ved køb inden 31.

SPAR 25%

juli

GÆLDER TIL FORESTILLINGERNE DEN 10. OG 11. MAJ 2019
BILLETSALGET FOR 2019 STARTER 11. JUNI 2018

Vi ses i revyteltet på Engen i Fruens Bøge!

9. MAJ - 8. JUNI 2019

KØB BILLETTER PÅ 70707032 ELLER ODENSESOMMERREVY.DK
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Farshad
Trine
Gadeberg
Kim
Hammelsvang
Marie
Mondrup
Kholghi

Musik:

Peter Bom
Instruktør:

Jan Hertz

Tornøes Hotel
27. maj -7. juli
kerteminde
revyen.dk

Kerteminde

RUDER 7

BUREAU OG FORLAG
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Foto: Skovdal Nordic

Layout: Christen Tofte

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

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

Tlf. +45 6316 7080
Fax +45 6316 7081
&+#,ȯ(",Ɯ11ǽ!(
444ǽ(",Ɯ11ǽ!(
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NYBORGVEJ 110
TLF. 62 21 07 88

VI STØTTER KULTUREN
Best Western Plus Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1
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5700 Svendborg

Tlf. +45 6221 1700

booking@hotel-svendborg.dk

www.hotel-svendborg.dk

r
Jeg husker det som var det i går
en det er det i e nej
I1
da jeg og min kæreste
første gang kørte over den
nye storebæltsbro ringede
min telefon
Dav, det er Frank Steen
kunne du tænke dig at blive
den nye kunstneriske leder af
ottefælden
ar..hvad-for-noget øh undskyld
hvad mener du sagde jeg.
Jamen du skal selvfølgelig tænke
over det .sove på det og vende
tilbage sagde Frank.
ar ..øhh .tak
EJ..det har
været min drøm siden jeg var her
første gang i 1 77. Så jeg vil selvfølgelig sige mange mange tak..
wi}Ã>}Ì°
i har en aftale sagde Frank
og vi snakkes ved og lagde
røret på

u står jeg her på 2 . sæson
.uden Frank, men med ipelip
navnet er vist opfundet af
Flemming Krøll som direktør
hun er en fantastisk rigtig chef for
dette efterhånden store maskineri
som Danmarks ældste revy er blevet ..en god veninde .og hun
brænder også som jeg for at underholde folk på en glad, positiv
og elegant måde
ad revyen bestå i mange år .vi
mennesker har godt af S EJ E
ak til alle gæster .nye som
gamle ..og rigtig god aften
Kjærligst tak for
2 vidunderlige år.
an hou

Jeg var lige ved at køre ind i en
af pylonerne
.glemte helt at
se hvor smukt her var
fordi jeg
JU EDE indeni af glæde
ak Frank Steen ..jeg lærte dig
rigtig at kende og elskede dine
vanvittige ideer og kærlighed til
branchen og dens muligheder.
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Frisør- og Paryksalon
by Lynge
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Må jeg blive din
parykleverandør?
• Stort udvalg i parykker,
toupeer, huer og tørklæder.
• Brug din bevilling fra
sygehus eller kommune
hos os

salon.dk
yk
r
a
P
En del af Klippehjørnet Svendborg

Voldgade 11 B · 5700 Svendborg
www.klippehjornet.dk Tlf. 6221 3780 · www.paryksalon.dk Tlf 2571 3780

Der skal kun fire vægge til
at føle sig tryg.
Find dem på
www.Kristiansdal.dk
Du er også altid velkommen
til at ringe til os på 6314 2220
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Det bedste i verden
er at komme hjem

s

n

Mit liv har været langt og interessant.
Imellem alting, så har Rottefælden
dog haft en meget stor betydning
i mit liv, for det var faktisk her jeg
havde min debut.
Da jeg var ca. 12 år, skulle min
veninde spille stuepige i et stykke,
som Hjemstavnsforeningen satte op
i Rottefælden. Men hun blev syg, og
jeg overtog. Jeg rystede over hele
kroppen af skræk og skvattede på vej
ind på scenen.
Nå, det er jeg jo kommet over!
Et par år efter bliver min mor
Toni Biering og min papfar Poul Thomsen engageret til Rottefælden.
Direktøren - tror jeg hed Harris Wesmann, og
instruktør og skuespiller
var Sonia Henie.
Desuden medvirkede
Bodil Sangill og
Mogens Pedersen.
Det var så stort at opleve
revyen for første gang.
Jeg stod i døren i ny
i}>yiÛiÀi`iÃF
blomsterbuketter til alle
damerne.
I 1972 bliver jeg så selv
engageret til sommerrevyen. Og det var
KÆRLIGHED ved første
blik. Jeg var sammen
med Arne Lundemann,
Gunnar Juul, Bente

Eskesen, Mogens Brix Pedersen,
Esper Hagen og Birgitte Arensbak.
Det var første gang jeg spillede revy
og det var lige mig: Smukt, morsomt
og så det tempo!
Jeg ved, at mange af mine kolleger
har følt det samme på det skønne, lille
sted i skoven. Så Rottefælden bliver
aldrig glemt, og vil altid have en plads
i mit hjerte.
Rigtig god sommerrevy til jer alle.
Knus fra Lisbet (Dahl)
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KOM OG OPLEV VORES NYE UDSTILLINGSHAL
'ZMEUNFEOZFPHHPEFCSVHUFCÌEF
7JFSOFNNFBUIBOEMFNFEPHMFWFSFSPWFSIFMF%BONBSL

Jeanneau Merry Fisher 605 med
Yamaha F80DETL

Tilbud fra 263.000 kr.

Yamarin 56BR med Yamaha
F100FETL og garmin GPS

Tilbud 248.000 kr.

Jeanneau Merry Fisher 695 med
Yamaha F115BETL

Jeanneau Merry Fisher 795 med
Yamaha F150DETX

Tilbud fra 416.000 kr.

Tilbud fra 328.000 kr.

Yamarin 61CC med Yamaha
F100FETX, Garmin 721XS

Yamarin 63BR med Yamaha
F100FETX og Garmin GPS

Tilbud 259.000 kr.

Tilbud 289.000 kr.

DANMARKS STØRSTE YAMAHA MARINE FORHANDLER
MED KÆMPE UDVALG I NYE OG BRUGTE PÅHÆNGSMOTORER.

Håndværkervænget 6 • 5700 Svendborg
5MGtXXXMFJnBSTFONBSJOFEL
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4 dage kun kr. 3.798.

Skagen og Læsø
Oplev bl.a. Danmarks største vandreklit, Råbjerg Mile, Grenens spids
med Sandormen, se Gammel Skagen med de gule skagenshuse,
Den Tilsandede Kirke og fantastiske og solrige Læsø med saltsyderi
og mange andre seværdigheder på øen. Inklusiv 3 x morgenmad,
3 x 2 retters middag og alle udﬂugter.
Se gislev-rejser.dk/ska

6 dage fra kr. 4.498.

Bornholm
Glæd dig til en dejlig ferie på skønne Bornholm. Du oplever alle de
kendte seværdigheder som Hammershus, hyggelige Gudhjem,
Dueodde med det ﬁne kvartssand, Ekkodalen, mulighed for at se
Christiansø og meget mere. Inklusiv 5 x halvpension med vin/vand
Se gislev-rejser.dk/bor
til middagen, alle udﬂugter m.m.
Start rejsen på www.gislev-rejser.dk

•

Tlf. 62 29 12 10

•

Man - fre 9 - 17 / Lør 9 - 12 / Søn 10 - 13
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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 vært revy i Rottefælden tror vi
mest på det er 135 år – men skidt det
er ikke afgørende – det vigtigste er at
vi nu er klar til sæson 2018.
I bestyrelsen for Rottefældebygningen er vores mål, at bygningen
løbende vedligeholdes og renoveres
med respekt for den historiske bygning.
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.
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år er taget hen, når de
skulle på skovtur.
iÌvwVii>Û» >ÀiƂ>iÕ`»w«>ÀiivÌiÀ
Christian den 8.`s anden hustru Caroline Amalie af Augenstenborg, mens
navnet Rottefælden efterhånden
er blevet synonymt med Svendborgrevyen, der nu for 135. 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.

Er der noget i Svendborg, der er traditionsbunden, er det Rotte-fælden.
Rottefælderevyen er Danmarks ældste fungerende revy og en af Svendborgs stolte kulturelle kendetegn,
hvor revyen er med på det hele – undtagen kedsomhed.

Bygningen er i øvrigt 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.

Navnet Rottefælden har længe været
det folkelige kælenavn for den lille
skov, der omkrandser revyteatret, og
hvor mange mennesker i over 200

best relsens e ne
Laila ansen
f r an Den sel e en e
instituti n ttef l en

Byggestyring...
OGSÅ
TIL
PRIVATE
Vi hjælpe med ombygning,
renovering og nybygning

Ring på 7060 5561 - besøg sitecontrol.dk
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‘ oddanskmad
oghyggesiden1761’

Sortebrødre Torv 9 · 5000 Odense C · Tlf. 6312 3300
www.restaurantgrønttorvet.dk
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Sommer Menu
Hvide asparges og Fjordrejer
sauce mousseline og flute

Tournedos af Oksemørbradbøf
trøffel sauce, blomkålspure, gulerødder,
nye danske kartofler

Danske Jordbær
stænket med grand-marnier,
krystaliseret chokolade og vaniljecreme

338,3 retter kr. 425,2 retter kr.

Svendborgsund
Sommer Platte
Fynsk Ø-Sild, karrysalat, kogt æg
Varmrøget Laks, grøn salat og chipotle Mayo
Hønsesalat med bacon
Kalvemedaljon, tomat, løg og sky sauce
Mazarin med jordbær
kr. 188,-

Havnepladsen 5 - 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 07 19
Åbent alle dage fra 11-23
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år vi siger vend org
hvad siger du så?
- At det er en skøn by med skov,
strand, byliv og mange dejlige
mennesker, som jeg hvert år
glæder mig til at vende tilbage
til. Når jeg i starten af maj dukker op i Svendborg, kommer der
mange mennesker og siger;
“Dejligt at se dig igen Pia, så er
det sommer”. Og så ved jeg, at
jeg er svendborgenser de næste
wÀiFi`iÀ° iÌiÀÃFÛÃbekræftende.
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Hvad tæn er du
når vi siger Rottefælden?
- Så tænker jeg Svendborgs
stolthed gennem 135 år. Jeg
er som direktør stolt af, at alle
i`iÀ-Ûi`LÀ}Ãwi}>i
revyteater, der er Sydfyns kulturelle fyrtårn. Og så tænker jeg,
det heldigvis er hårdt arbejde,
det meste af året. På den gode
måde. Vi er allerede i gang med
at tilrettelægge 2019. Vi elsker
alle vores faste gæster - og der
er heldigvis også mange nye,
”der går i fælden”.

Hvad forventer du dig af sommeren i Caroline Amalieskoven?
- Jeg forventer, at jeg hver aften,
byder glade gæster velkommen
til en festlig og fornøjelig oplevelse og til at se dem hygge sig
med god mad og drikke og en
dejlig forestilling - og til, når det
hele er overstået, at sige farvel
og tak til alle de glade mennesker. Selvfølgelig med ønsket om
et gensyn næste sommer.
Hvad tror du gæsten i al
almindelighed får med hjem
fra revyen?
- En skøn oplevelse. oget for
øjet og noget for øret. Et godt
grin og masser af glæde og
måske ligefrem ondt i maven af
latterkrampe. Og så skal alle i

salen vide, at som udgangspunkt, lytter vi altid til gæsternes
mening. Det er dem, vi er til for.
Hvor mange gange har du
været med i Rottefælden?
Det her er min 2 . sæson.
ogenlunde samtidigt med at
jeg i 1 2 blev kæreste med
impresario Frank Steen fra
Danartist, overtog han driften af
den skrantende ottefælde-revy.
À>Û>ÀvÞ`Ìi``jiÀ}w
hurtigt Danmarks ældste sommerteater på ret køl. Jeg, der var
bogholderuddannet, blev først
restauratør, smurte revyplatter
}w>ÃÛ>ÀvÀL>À}ÃiÀÛi
ring. Da Frank døde i 2
overtog jeg direktørstolen.

:
I otte måneder om året administreres Svendborg Sommerteater ottefælden
endnu fra kontoret i Odense.
er huserer ia Ullehus og hendes to faste medarbejdere.
I sommermånederne, mens der er prøver og forestillinger, er revydirektøren
svendborgenser - sammen med sin tibetanske tempelhund oney.
En skønne dag vil ottefælden have kontor i Svendborg hele året. Det er mest
praktisk.
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Jens Schultz
AV Center
Site Control

,ÌÌivC`i,iÛÞiÃ6iiÀ\
*° °©À}iÃivÀ>`®] >ÕÃ>ÀÃiCÃÌvÀ>`®]
>ÀÌ,>ÃÕÃÃi]}iÃ©iÀÕ« iÃi]©À}i-°Õ`Ã}>>À`]
,>À©}iLiÀ}] >-V iÌâ]*iÀÛiÀÃi]>À>i i>Ì]
Torben Tolstrup, Inge Merete Drost, Henning Pedersen
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Hvem er med...
: Jan Schou, Anne Herdorf, Christine Astrid Nielsen, Kim Brandt

k
t

: Carsten Friis

kt

: Pia Ullehus, Danartist ApS

kt
a

t
k

: Jens Krøyer

: Guy Moscoso, Ole Caspersen
a : Christine Astrid
: Pia Ullehus og Henning Pedersen

a

: Hanne Mørup

t

: Klippehjørnet v/Vivian Lynge
t

a

k

: Laura Teglhøj

: Christian Holbech Andersen
: Anders Brincker
a

: Anders Brincker

k

: Katja Kjeldgaard og Susanne Borgkilde

t

k

t

: Helene Dambo

: Lasse Hessel

at

: Henning Pedersen og Ove Ullehus

at

t : Skovdal & Skovdal samt Claus Milling
a

kt

: Rosendahls a/s

Tak til:
Kirkens Korshær, Røde Kors, BaggårdTeatret, Albani, Einar Øl, Troels Fisk, Odense Teater, Brandvæsenet,
Østergaards Hotel, Per Nielsen, Per Nielsen Team, Dansk Skilte Center, 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, Dorthe Kollo, Birthe Kjær,
Richard Ragnvald, Vivaldi v. Birgitte, Leila Steenberg, Kira Pedersen, Lotte, Tina, Anne, Johanna,
Alle tjenerne, Alle dem vi har glemt
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