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vi dyrker hverdagens 

stjernestunder

Det er altid en fornøjelse at gå i Fælden

Sommer er lig med ferie, grillmad, badetøj og duften af nyslået græs. 
Men for mange er sommer også lig med et godt revygrin.

Med 130 år på bagen fejrer Rottefælden titlen som Danmarks ube-
stridte, ældste sommerrevy. Det markerer vi med nye, unge kræfter, 

der glæder sig til at lave et brag af en forestilling. De bakkes op af de 
garvede revyrotter, så vi får en sprudlende revy med tradition og for-
nyelse. En revy i livsglædens tegn, hvor vi slipper lattermusklerne løs, 
glemmer alt om tid og sted og bare bliver underholdt efter alle kun-

stens regler. Et godt revygrin kan man leve længe på bagefter. Og der 
er masser at grine af – uanset den lunefulde danske sommer og aktie-
kurserne. Sådan har det altid været i Rottefælden. Og sådan bliver det 

ved med at være.

Kære publikum. Velkommen til en herlig, hyggelig aften i selskab med 
en masse glade mennesker.
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Når Svendborg igen byder velkommen 
til den gamle Rottefældebygning er det 
som altid med traditioner, fest og far-
ver og som altid et veloplagt revyhold, 
der sætter Svendborg på revylandkortet 
med succes.

Trods historikere er i tvivl om hvor læn-
ge, der har vært revy i Rottefælden tror 
vi mest  på det er 130 år – men skidt 
det er ikke afgørende – det vigtigste er 
at vi nu er klar til sæson 2013.

I bestyrelsen 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 af-
gørende, når et stort publikum hvert år 
vælger at besøge Rottefælden, så er 
det fordi man kan lide Rottefælden og 
de  gode traditioner.

Er der noget i Svendborg, der er traditi-
onsbunden, er det Rottefælden. Rotte-
fælderevyen er Danmarks ældste fun-
gerende revy og en af Svendborgs stol-
te kulturelle kendetegn, hvor revyen er 
med på det hele – undtagen kedsom-
hed.

Navnet Rottefælden har længe været 
det folkelige kælenavn for den lille skov, 
der omkrandser revyteatret, og hvor 
mange mennesker i over 200 år er ta-
get hen, når de skulle på skovtur.
Det officielle navn ”Caroline Amalie-
lund” fik parken efter Christian den 8.`s 
anden hustru Caroline Amalie af Augu-
stenborg, mens navnet Rottefælden 
efterhånden er blevet synonymt med 

Svendborgrevyen, der nu for 130. gang 
glæder alle Danmarks revyelskere.

Vi er i Rottefældebestyrelsen både stolte 
og glade for at kunne huse landets æld-
ste revy. Stolte fordi anerkendte kunst-
nere hygger sig ved at stå på scenen i 
vores lille revyteater, som i øvrigt igen-
nem 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 li-
de at komme.

Bygningen er i øvrigt fast base for Bag-
gårdsteatret, som formidler teater for 
børn og unge overalt i Danmark samt i 
udlandet.  

Vi er derfor glade for at byde Pia Ullehu-
us, revyhold og gæster velkommen i vo-
res gamle revyfælde og håber at traditi-
oner og fornyelse må forenes i endnu en 
fantastisk sæson.

På bestyrelsens vegne
Laila Hansen
formand

Rottefælden for 130. gang…

Leif MAIBOM

Pernille SCHRØDER

Thomas MØRK

Vicki BERLIN
KAPELMESTER Thomas Pakula

Julebuffet,
revy og dans

Pr. person.......578,- 
Ekskl. drikkevarer

Hver fredag og lørdag fra 16. november - 7. december

Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · Tlf. 9935 5566 · akkc.dk
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Naturgas Fyn er 
også grøn gas

Til hele Danmark

Hos Naturgas Fyn fører vi en absolut konkurrencedygtig prispolitik til gavn 
for vores kunder i hele Danmark. Samtidig investerer vi i grønne teknologier, 
som fx gasdrevne biler og biogasanlæg. Vi er Danmarks tredjestørste 
naturgasselskab og ejet af de fynske kommuner.

Besøg os på www.naturgasfyn.dk eller ring til os på 63 15 64 15
 

Udover at være kunstnerisk leder og garvet revyrotte, kan Jan Schou i år fejre 
sin 15. sæson i Fælden.

Denne gang har prøverne været anderledes fra tidligere, fordi dejlige Katrine 
Engberg har overtaget min instruktørrolle og befriet mig fra min stramme ar-
bejds-hat. Jeg har helliget mig skuespillet 100 %, og det har været skønt. Så nu 
er jeg klar til både at lave en ”Dronning” og en ”Henning” og glæder mig til at stå 
i døren og tage imod de 18.000 gæster, der besøger os hver sommer.

Jeg har et lyst sind og går hellere ind og ser et lystspil frem for et drama af 
Shakespeare. Mit største forbillede er Volmer Sørensen, der mestrede alle fa-
cetter inden for revygenren. Han kunne skrive, komponere, optræde, synge, in-
struere og styre hele molevitten. Jeg er stolt af at være den lykkelige ejer af 
hans høje, grå hat. Den forærede Grethe Sønck mig, da hun optrådte i Rottefæl-
den i 2002.

Kunsten ved revy er at kunne omstille sig på 10 sekunder – f.eks. fra en seriøs 
murerarbejdsmand til en fjantet Dronning Margrethe. Og det er dét, jeg elsker 
allerhøjest ved revyen.

Jan Schou
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www.homeerhverv.dk | Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

home Erhverv Fyn & Trekantområdet
Englandsgade 22 · 5000 Odense C · 6312 6300 · 7010 6330  

Vi involverer os dagligt i det fynske, for vi ved at det er afgørende hele tiden

at være en del af udviklingen i vores lokale område.

Uden indgående lokalkendskab kan man ikke være en effektiv erhvervsmægler.

Vi tør godt påstå, at vi ved alt, hvad der er værd

at vide om erhvervsejendomme og erhvervsejendomsmarkedet.

Hvad enten du er køber, sælger, lejer eller udlejer

– eller bare vil vide noget om markedet for erhvervsejendomme,

så kontakt os og lad os fortælle hvad vi ved!

home Erhverv
ønsker god revyoplevelse

Vicki Berlin er skuespiller og tekstforfatter. Hun har spillet på flere re-
vyscener og det her er hendes 6. revy. Derudover er hun kendt fra te-
aterverdenen, radio, film og tv.

Tiden er fløjet af sted under prøverne, og nu glæder jeg mig helt utroligt 
til at møde publikum. De er den tredje medspiller, så det bliver spænden-
de at lære dem at kende. Jeg elsker at få folk til at grine, og jeg elsker 
at skrive revytekster om alt dét, der ligger mig på sinde. Det er det re-
vy kan - for når man griner og slapper af, så glider budskabet lettere ind. 

Noget af det jeg elsker ved at spille revy er, at man får brugt alle sine 
skuespillermuskler på én aften. Jeg spiller måske 15-20 karakterer i lø-
bet af en forestilling, og det giver mig en masse udfordringer og giver 
mig mulighed for at vise mange forskellige sider af mig. 

Jeg er vild med revygenren og suger til mig fra alle de garvede folk på 
scenen. Revy handler meget om erfaring, og man er aldrig så god, at 
man ikke kan blive bedre. 

Vicki Berlin
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P. Christensen® Odense
Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 

Service uden 
stjernenykker.

Personbilsværksted 

Man-tor: 7.30 - 15.30

Fre: 7.30 - 15.00

R
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Autoriseret Mercedes-Benz forhandler 
i Odense P. Christensen® servicerer 
både de helt nye og de lidt ældre etab-
lerede stjerner. 

Ring 6395 3900 eller besøg vores 
værksted på Krum tappen 20 i Odense 
og få et tilbud helt uden stjernenykker. 
www.pchristensen.dk

Service assyst
E-Klasse kr. 3.500,-

Rasmus Krogsgaard er skuespiller, musiker, sanger, komponist og tekst-
forfatter. Hans speciale er revy og entertainment.

Efter mere end 30 revyer på Sjælland og i Jylland glæder jeg mig til 
at møde det fynske publikum for første gang. Der er forskel på humor 
fra landsdel til landsdel, men rygtet siger, at fynboerne ikke står tilba-
ge for et godt grin. Vi har selv grinet meget under prøverne, stemnin-
gen har været i top, og der har været en fin balance mellem arbejdsdi-
sciplin og pjat.

Jeg har drømt om at lave revy, siden jeg var barn og debuterede i gen-
ren, da jeg var 17 år. Revy er den perfekte blanding af humor og musik, 
og det er mine to yndlingsområder at lege med. Samtidig er jeg en rig-
tig ord-nørd og prøver at skrive revytekster, der måske kradser lidt midt 
i al det sjove. 

I Rottefælden bliver der både kræset for humoren, satiren og det musi-
kalske udtryk. Så jeg er rigtig glad for, jeg er gået i ”fælden”.

Rasmus Krogsgaard
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Frederikke Maarup Viskum er uddannet fra Musicalakademiet og har 
bl.a. medvirket i Chess, Sound of Music og Jekyll & Hyde.

Det er første gang, jeg medvirker i en revy, og det har været mega inspi-
rerende at være med til prøverne. Det er helt forskelligt fra traditionelt 
teater, hvor man får udleveret et manuskript og skal lære en fast rolle 
udenad. Sådan er det ikke i en revy. Den skabes fra starten i en fælles 
proces i samarbejde med tekstforfattere, komponister og skuespillere. 
Jeg er imponeret over, hvor effektivt, det hele fungerer. 

Jeg er meget beæret over at få lov til at stå på Rottefældens traditions-
rige scene. Og jeg suger til mig af erfaring fra mine kolleger og dygtige 
læremestre. Vi er som én stor familie, og alle der arbejder med revyen 
er ildsjæle, der brænder for sagen.

Nu glæder jeg mig til at dele revyen med publikum – og virkelig levere 
varen, når det hele går løs.

Frederikke Maarup Viskum
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ARKITEKT

JESS HEILBO

Kendt for kaffen – men vi kan så meget mere

MENY Odense
Brogårdsvej 2 | 5250 Odense SV

Tlf: 65 96 18 35
odense@menykaffe.dk

Jens Krøyer er kapelmester, komponist og tekstforfatter bag mange af 
revyens numre.

I år har vi en ny instruktør og tre helt nye mennesker på scenen plus 
den garvede rotte Jan Schou. Så det bliver en sprudlende cocktail af det 
fjollede, eksperimenterende, erfarne og effektive, som publikum vil op-
leve og helt sikkert vil elske.

Selv elsker jeg at være med til at opfinde revyen og se den tage form 
under prøverne. Det er en utrolig spændende fase, hvor der er mulighed 
for at lege, prøve skæve ting af, bryde traditioner, skabe tekster og ny 
musik, der er oppe på beatet. Rottefælden er et teater, der altid er åben 
over for nye ideer, skøre indfald og sviende samfundssatire.

Mit helt store forbillede er Jørgen Ryg. Han var musiker, ligesom jeg selv, 
og hans timing var uovertruffen. Jeg overgiver mig betingelsesløst til 
hans geniale krydsning mellem galskab og naivitet.

Jens Krøyer
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- en buket bundet 
af de bedste numre fra 

sommerens mange revyer. 

Søndag den 18. august kl. 17.00
i Cirkusrevyens telt på Dyrehavsbakken

REVYERNES REVY 
2013

Billetsalget til Revyernes Revy 2013   starter den 1. juni via Cirkusrevyens billetsalg

Billettelefon 3963 3802 eller bestil online på www.cirkusrevyen.dk

Guy Moscoso er oprindeligt fra Florida og uddannet på North Texas Sta-
te University samt Det Fynske Musikkonservatorium. Han medvirker i 
flere orkestre og teatre.

Det bedste ved at være med i Rottefælden er, at her kan jeg spille på 
alle mulige og umulige instrumenter, synge, optræde og bruge samtlige 
sider af mig selv. Det er en stor lykke at få lov til at gøre det. 

Jeg har ”kun” været med i seks år, og her har Jan Schou været en stor rol-
lemodel for mig – ligesom han er det for alle de andre nye rotter i fæl-
den. Han er utrolig inspirerende og lærer os, hvem vi er, når vi er på sce-
nen. Jeg lærte også en masse af Dario Campeotto, da han var med på 
rotte-holdet i 2007. Publikum elskede ham, også selvom han glemte et 
par dansetrin eller replikker. Tingene behøver ikke være perfekte i en 
revy. Tværtimod – så bliver det jo først rigtig sjovt. Bare det bliver gjort 
med charme.

Guy Moscoso
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I Rottefælden får du altid et godt grin sammen  
med andre. I fællesskabet i FOMO trækkes der også  
på smilebåndet, når du ser den økonomiske gevinst,  
som sammenholdet gi’r. Eller i det mindste bliver  
du bare glad – og det er ingen revyvits. 

Det fortæller vi gerne mere om  
– kontakt os på 6221 4488,  
fomo@fomo.dk eller kig ind til os.

FOMO er forsikringsagent for Tryg Forsikring A/S. Din(e) forsikringer administreres  
af FOMO med Tryg Forsikring A/S som risikobærende forsikringsselskab.

Der er ikke noget, som  
at more sig sammen!

Odensevej 8A 
5700 Svendborg

Telefon 6221 4488 
fomo@fomo.dk

www.fomo.dk

Tværvej 35 · 5700 Svendborg · Tlf. +45 62 21 12 90 · info@bentctryk.dk
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Forskellige tryksagsbehov.
Vi klarer det hele, idé til færdig tryksag.

Forskellige tryksagsbehov.
Vi klarer det hele, idé til færdig tryksag.

Ole Caspersen er musikskolelærer, korpsdirigent og musiker med spe-
ciale i slagtøj.

Alsidigheden er dét, der tiltaler mig mest ved at være med i revyen. Her 
bliver man prøvet af og udfordret på en masse områder, som man nor-
malt ikke bliver som musiker. Lige fra at skulle lære elegante dansetrin 
til at trække i obskure udklædninger. Man har en aktiv rolle, og det gør 
det hele meget sjovere. 

Revyen er som en levende organisme i forhold til et teaterstykke eller 
en koncert. Der sker hele tiden noget nyt, og der er ikke to forestillinger, 
der er ens. Det er en fantastisk proces, hvor man hele tiden retter til for 
at opnå det optimale. Og det optimale er, når publikum klapper og griner.

Ole Caspersen
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Bornholmerrevyen

Cirkusrevyen

DragsholmRevyen

Ganløse Revyen

Gillelejerevyen

Græsted Revyen

Hjørring Revyen

Kerteminderevyen

”Lat og Gas” i Esbjerg

Nykøbing F. Revyen

Odense Vinterrevy

Pejseshow

Randers Revyen

Revyperler

Rottefælden Svendborg

Schou Tur i Herning

Sketch – Sjov, Live i Valby 

Sønderborg Sommer Revy

Aalborg Vinterrevy

Århus Revyen

Hovedsponsor for www.revydanmark.dk

Kom og få årets bedste grin i:DanmarkRevy

Scan koden eller se mere på 

www.revydanmark.dk

Pia Ullehus er direktør for Rottefælden. Hun er altid med som statist i 
revyen.

Jeg har øvet på min rolle én gang. Den er ikke så stor, og jeg skal heller ikke 
sige noget. Til gengæld var jeg ved at dø af grin under prøverne.

Hvert forår glæder jeg mig helt vildt til at komme ind i teatrets totalt tomme 
hus og fylde det op med alle vores ting: Lysekroner, møbler, billeder, tæpper, 
etablering af køkken, bar og hele scenen, som blot er ét stort gabende hul, 
når hele holdet ankommer. Og efter ugers hårdt arbejde, er jeg altid lykke-
lig, når vi endnu en gang får det hele til at ligne Rottefælden.

Jeg elsker revy, for det er en glad genre, der giver glade mennesker. Derfor 
går jeg meget op i, at få arbejdspladsen til at fungere, så alle har det godt, 
og vi føler os som én stor familie – uanset hvem vi er, og hvad vi laver. Alle 
udfylder en vigtig funktion, og jeg knokler selv på. 

Vores publikum er glade og søde mennesker, der er taget i byen for at more 
sig. Jeg har i hvert fald gjort mit til, at de får en rigtig god aften.

Pia Ullehus
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S V E N D B O R G

Mød Livet

Man bor på havnen i Svendborg

Brogade 1-3, 5700 Svendborg. Tlf: 6221 0760. post@hotel-aeroe.dk, www.hotel-aeroe.dk

...hvis du mangler en 
økonomisk sufflør

www.svendborgsparekasse.dk
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Restaurant Grønttorvet 
                                              - dansk hygge siden 1761 

 
Sortebrødre Torv 9 - 5000 Odense C 

 

Bordbestilling 63 12 33 00 
 

www.restaurantgrønttorvet.dk 

 

 
Vi ønsker jer en rigtig 

 

god fornøjelse 
 

og på gensyn i Odense... 

BankNordik  
giver personlig  
rådgivning
I BankNordik tilbyder vi personlig rådgivning af kompetente
og engagerede medarbejdere. Vi rådgiver både om daglig
økonomi og større økonomiske beslutninger. Det betyder
tryghed i hverdagen og muligheder i fremtiden.

Velkommen i BankNordik.

www.banknordik.dk
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Tagtækkervej 1
5230 Odense M
63 15 01 01
www.automatfyn.dk · e-mail: mail@automatfyn.dk

Vi leverer spille- & morskabsautomater
til mange

gode forretninger

DANSK AUTOMAT BRANCHEFOREN ING

S
ID
E
N
1
9
5
7
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Hep! Tekst: Kent Bovin   Vicki, Frederikke og Jan

Lockout Tekst og musik: Jens Krøyer Alle

Skadestuen Tekst: Vicki Berlin Vicki og Frederikke

Tag lige en zapper  Jan og Rasmus
Tekst: Rasmus Krogsgaard, Musik: Jens Krøyer

Hilsen fra Beijing   Vicki, Frederikke, Rasmus og Jan
Tekst og musik: Jens Krøyer 

Status til hest Tekst: Kent Bovin Vicki og Rasmus

Tolderne Tekst: Vicki Berlin  Frederikke og Jan

Dømt til at gø Tekst: Rasmus Krogsgaard, Musik: Jens Krøyer Rasmus

Elefantens Sukkevise Tekst: Vicki Berlin Frederikke

Et vandtæt resultat Tekst og musik: Jens Krøyer Rasmus, Ole og Jens

Man har et standpunkt.. Tekst: Vicki Berlin og Jens Krøyer Vicki

Velfærd Tekst: Leif Maibom, Musik: Kenneth Sichlau Jan

Monopolerne   Rasmus, Frederikke og Vicki
Tekst: Vicki Berlin, Musik: Jens Krøyer

Detektiverne Tekst: Vicki Berlin Jan

Kundepleje  Frederikke, Rasmus, Jan og Vicki
Idé: Katrine Engberg, Tekst: Rasmus Krogsgaard, Musik: Jens Krøyer

1. Afdeling 2. Afdeling

Har du brug for en mening? Tekst og musik: Jens Krøyer  Alle

Aftenvagten Tekst: Vicki Berlin  Jan og Frederikke

Lidt c... har vel aldrig skadet? Tekst: Rasmus Krogsgaard Rasmus

En Hønesang Tekst: Vicki Berlin, Musik: Jens Krøyer Vicki

Politistationen Tekst: Vicki Berlin Frederikke og Rasmus

Skal, skal ikke Idé: Katrine Engberg, Tekst: Vicki Berlin Jan og Vicki

Den rette sammenhæng  Frederikke, Ole, Guy og Jens
Tekst og musik: Jens Krøyer 

Advokaterne Tekst: Vicki Berlin Rasmus

Henning - The Musical Jan og Pia
Tekst: Leo Weiss, Musik: Jean Jacques Diversé

Amalie Goes Hollywood Tekst: Vicki Berlin Vicki

Earplugs Tekst og musik: Jean Jacques Diversé Jan, Guy og Ole

En meget politisk salsa om alt, hvad der er galt i Danmark
Tekst: Vicki Berlin, Musik: Jens Krøyer Rasmus, Vicki og Frederikke

Skraldgrin   Jan og Rasmus
Idé: Rasmus Krogsgaard og Jan Schou, Musik: Jens Krøyer 

Farvel   Frederikke, Vicki, Jan og Rasmus
Tekst og musik: Jens Krøyer

Sivmosevænget 4 · 5260 Odense S · Tlf. 66 12 06 83 · Fax 66 17 86 83 · www.hans-jorgensen-son.dk

OBS 
Vi gør venligst opmærksom på, at videooptagelse og fotografering under forestillingen 
er forbudt. Sluk venligst mobiltelefonen. 
Ret til ændringer forbeholdes.
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HelmerTryk ApS | Kochsgade 5-7 | DK-5000 Odense C
Telefon 66 12 50 14 | Fax 63 11 94 69 | info@helmertryk.dk | www.helmertryk.dk

Tryk · Bogbind · DTP
Design · Idé

Vidste du at vi også laver: Bøger med stift bind - Pocketbøger - Omslagsbøger  Produktkataloger  
Årsregnskaber - Jubilæumsbrochurer - Imagebrochurer - Turistbrochurer - Foreningsblade - Kirkeblade 
Bordkalendere - Spiralkalendere - Lommekalendere - Vægkalendere - Plakater - Brevpapir - Visitkort 

Fakturapapir  Kuverter - Blokke - Labels - Annnoncer - Alt i design og opsætning
og meget meget mere....

“VORES LYS” - SYDFYNS ELFORSYNINGS NYE DOMICIL
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KULLINGGADE 31 E
5700 SVENDBORG

62 21 47 20
CW-ARKITEKTER.DK 
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Nyhed - KUN HOS GULDBAGEREN

pris pr. stk. 

20,-

Læs mere om ElverBrød på guldbageren.dk/elverbrød

500 g. 

49,-

RIG PÅ
KOSTFIBRE 

OG PROTEIN

+ FATTIG 
PÅ SUKKER 

OG STIVELSE

VELNÆRENDE BAGVÆRK

®

Giv dig selv en bedre 
start på dagen
For første gang er det nu muligt 
at få et brød, der både er rigt på 

 
på sukker og stivelse.

ElverBrød er skabt til dig, der gerne vil have et 
velnærende morgenmåltid og en god mæt-
hedsfornemmelse. Uden at du samtidig fylder 
dig med sukker og stivelse.

du kan både få det som friskbagt brød eller 
som en nem brødblanding, hvor du blot skal 
tilsætte vand og olie.

Jamen uha og rigtig hjertelig velkommen i Danmarks stadig smukkeste sommer-teater.

En kærlig velkomst for 15. gang som kunstnerisk leder – tak tusind tak Frank Steen, 
fordi du ringede første gang jeg kørte over Storebæltsbroen og spurgte,  om jeg vil-
le – jeg havde nær kørt i havet af glæde og overraskelse……for det var min drøm at 
vende tilbage til ROTTEN.

Ja, nu for 15. gang og i år fejrer jeg 40 års revy-jubilæum….og det gør jeg ved at rej-
se Danmark rundt i efteråret med  min gode kammerat og pianist Andy Hansen og 
lave et show, der fortæller om mine vidunderlige 40 år inden for noget ganske gan-
ske enestående……. nemlig : dansk revy.

Men nu Rottefælden….130 år…. pragtfuldt….husk nu at se Danmarks største auto-
graf-væg  på siderne af huset  - nu med helt nye navne her…..glæd jer til at mø-
de dem…. de står hver især for noget helt nyt ….og hurra de elsker også den gamle 
genre……vi vil jo grine, når vi ser revy……

En speciel stor tak til min instruktør i år, Katrine Engberg….du har gjort det rigtige…. 
taget min snerrende og arbejds-belastende hat af og alligevel lænt dig lidt op ad 
mig….. tak dejlige Katrine  for dit flotte arbejde.

Også tak til min chef og bedste ven-
inde : tak fordi du vil se mig her 
igen….. det er trods alt dig, der be-
stemmer…

Men, men, men den allerstørste tak 
til jer kære publikum. Uden jer ingen 
revy og teater …..og så ville Danmark 
være fattigere.

Hjertelig  velkommen i Rottefælden  
- og husk at klappe, så får i en bed-
re aften.

KJÆRLIGST JAN SCHOU

-flot titel : 
KUNSTENERISK LEDER……
og programsælger…
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Den selvejende institution’s sponsorer

Jyske Bank

Slagter Engstrøm ApS

Eurospar

Nykredit A/S

Danske Bank

Vindebyøre

Advokater Bertel Rasmussen

Halberg  A/S

Limpopo Travel  A/S

 Egal  Holding  A/S

Carsten Knudsen

Svendborg Danhostel 

Praksis  Arkitekter  APS

Svendborg Sparekassen

Advokathuset  Svendborg A/S

Tåsinge VVS

Ove Engstrøm  Aps

Sydbank

Bent C. Tryk  A/S

500 kr. i rabat hvert år
- ved at samle dit forbrug af el og naturgas!

senest nyt!
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Ring 70 10 10 77 eller bestil på 
www.bravotours.dk

Caravelle Hotel 
Bo centralt i Christianssted
Afrejse 4. december 
fra Billund

2 uger fra kr. 9.998
SPAR op til kr. 2.500

Holger Danske Hotel 
Bo centralt i Christianssted
Afrejse 1. januar 
fra Kastrup

2 uger fra kr. 12.298
SPAR op til kr. 1.000

Hotel Herredura 
Med morgenmad. 
Direkte på stranden
Afrejse 11. december 
fra Kastrup

2 uger fra kr. 9.998
SPAR op til kr. 1.000

Hotel Mar del Sur 
Med All Inclusive
Tæt på centrum og strand
Afrejse 11. december 
fra Kastrup

2 uger fra kr. 10.998
SPAR op til kr. 1.000

Direkte fl y til

Caribien

De Dansk Vestindiske Øer - Direkte fl y fra Billund og København

Cuba - Direkte fl y fra København NYHED

Gæt og vær med i lodtrækningen:
Hvad hedder Bravo Tours’ nyhed til kommende vinter med afrejse direkte fra Kastrup? 
         Cuba               De Dansk Vestindiske Øer               Dubai

Navn ________________________________________________________  Telefon nr.  ______________________

Email _______________________________________________________   
 Vinderen udtrækkes sidste revyaften.

Vind et gavekort på kr. 5.000

Vi støtter sporten 
og kulturen på sydfyn...

BOOK BILLETTER OG KØB ÅRSKORT PÅ 
WWW.BAGGAARDTEATRET.DK 

BY / BEATS / BLÆST / 
BALLADE / BØRN / BERIGE / 
BERUSE / BEFRI / BEÅNDE / 
BRUTALT / BLIV / BEVÆGET / 
BRUG / SÆSON 13/14
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Vi støtter 
kulturen

Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
Telefon 62 21 17 00
www.hotel-svendborg.dk

Det bedste i verden 
er at komme hjem

Du er også altid velkommen 
til at ringe til os på 6314 2220

Når du går ind ad døren 

første gang, skal du 

tænke: Her vil jeg bo.

Se hvor og hvordan på 

www.Kristiansdal.dk
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KØB BILLETTER ALLEREDE NU PÅ 

ODENSEVINTERREVY.DK ELLER RING 70707032

SPILLEPERIODE 
DEN 22. JAN. - 8. FEB 2014

FORSALGET ER BEGYNDT 1. APRIL 2013

SSSPPIILLEPERIODESSPPILLEPERIODE

VINTERREVY

ODENSE
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Mandag-fredag kl. 9-17.30, Lørdag/søndag og helligdage kl. 9-16

Ny indkørsel fra Holmdrupvej

Vi er klar, er du? 

Kig ind og få 
gode råd og 
vejledning.

JS
www.js.by

Sydfyns og Langelands 
trælast og byggecenter 

lokale
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www.restaurantsvendborgsund.dk

Revy Menu 2013  

Min. 2 kuverter

3 retter kr. 385,00
2 retter kr. 290,00

Hvide Asparges – Fjordrejer
og  Sauce Mosseline

Tournedos af Oksemørbrad,
trøffel sauce, blomkål, Ratatouille, fyldt tomat

og nye kartofler

Jordbær med is

Værtshuset, der tinglystes helt tilbage i 1681,

er i al stilhed blevet Svendborgs mest besøgte Restaurant.

I dag er det udsøgte retter, der tilberedes i køkkenet på Sundet.

Den månedlige Menu er trækplaster på et af tidens mest alsidige menukort..

Havnepladsen 5 · 5700 Svendborg 

Tlf. 62 21 07 19

   

Rottefælderevyens samarbejdspartnere:

Side 2:     Børsen
Side 4:     Aalborg Vinterrevy
Side 6:     Naturgas Fyn
Side 8:      Home Erhverv
Side 10: P. Christensen A/S
Side 12:  Bendixens Fiskehandel
Side 14:  Meny kaffe / Arkitekt Jess Heilbo
Side 16:  Premier Is / Revyernes revy
Side 18:   Bent C Tryk A/S / FOMO
Side 20: Revydanmark
Side 22:  Guldfelt / Hans Jørgensen & Søn
Side 23:  Sparekassen Svendborg / Hotel Ærø  
Side 24:  Expert
Side 25:   Bank Nordik / Restaurant Grønttorvet
Side 27: Automat Fyn
Side 30: C & W arkitekter / HelmerTryk
Side 32:  Guldbageren
Side 34:  Den selvejende institution    
Side 35:  Sydfyns elforsyning
Side 36:  Bravo Tours
Side 37:   Fyns Amts Avis / Baggårdsteatret.dk

DIVINA
WWW.DIVINA.DK TEL. 2186 0813

Tak for diverse tøj
Tak for Blachmann tøj

Tak for make-up

Tak for dele til dekorationen & skruer Tak for maling til scenen

Side 38:  DCM Malerfi rma  / Hotel Svendborg
Side 39:  Kristiansdal
Side 40:   Fyns Stillads Co. / 
 Fuge-Madsen
Side 41: Odense Vinterrevy
Side 42:   Den Grønne Oase
Side 43:   Jens Schultz
Side 44:   Restaurant Svendborgsund
Side 46:   Svendborg Kommune
Side 47:   Odense Teater / HTH
Side 48:   Klippehjørnet / Henneby Nielsen
Side 51:  Gislev Rejser / Gerners Konditori
Side 52:   OneHouse / DCM Malerfi rma
Side 53:   Intersport 
Side 55:   Deloitte
Side 56:   Albani

Tak for alt sportstøj 
& diverse dykker effekter
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grin
Bestil ny brochure
sæson 2013 / 2014
www.odenseteater.dk 
døgntelefon 66 12 70 70

Odense Teater

DET VIGTIGSTE RUM I DIT LIV
HTH KØKKENFORUM SVENDBORG
www.hth.dk

NYHED 2013
VH-7 CONCEPT NATUR EG FINER / LAMINAT
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– viden, miljøvenligt 
og personligt

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

Vi har også magnetsmykker

– en anderledes frisør

Medvirkende: Jan Schou, Vicki Berlin, Rasmus Krogsgaard,  
 Frederikke Maarup Viskum
Instruktør: Katrine Engberg
Koreograf : Katrine Engberg
Scenograf: Pia Ullehus
Teater maler: Lone Pedersen
Kapelmester: Jens Krøyer
Musikere: Ole Caspersen & Guy Moscoso
Forestillingsleder: Henrik Mortensen
Lys-design: Jens Hansen, imagolux
Lyd-design: Anders Brincker
Lyd & lys afvikling: Anders Brincker
Teknisk produktion  Jesper Findshøj, AV center
Kostumer: Birgitte Nisbeth & Sofi e Fribo
Finale kostumer: Lasse Spangenberg
Frisør: Klippehjørnet v/ Vivian Lynge
Teaterlæge: Lasse Hessel
Direktion: Pia Ullehus, Danartist ApS
Min højre hånd: Henning Pedersen
Foto: Niller fra Se & Hør
Redaktion: Pia Ullehus 
Programproduktion: Helmer Tryk, Odense

 

 Tak til:

Baggårdteatret – Albani - Einar Øl – Troels Fisk – Odense Teater – Humac Odense 
Cirkus Arli -Brandvæsenet – Johan Schmeltz – Danbillet – Østergaards Hotel 

Per Nielsen – Per Nielsen Team – Bent Svendborg Autogenbrug – Dansk Skilte 
Center – Danske politikere – Svendborg Frugt – Svendborg Camping Center 

Torben Schmidt – Steff Houlberg – Flemming BC – AV Center – Lotte og Elsebeth 
Blomster på Strøget – Danske Hoteller – Langelinie Pavillonen – Gitte og Peter 
Nicolaisen – Peter Most Garden –  Bent C Tryk -Teater Momentum – Karsten 

Nisbeth – Peter Aagaard – Anders Funch Lerche – Sønderborg Revyen
Cirkusrevyen – Lone Jung – Synoptik Svendborg – Ove Ullehus – Sadelmager 
Marianne – Rekvisitør Pernille – Scenemand Torben –Maler Lone – Skrædder 

Hanne – Lagermand John - Ove Jørgensen – Ellen Sandal Hotel Ærø – Heidi Falch 
- Publikum – 

Alle dem vi har glemt
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BROGADE 29
TLF. 62 21 04 34

Sensommer rejser 

BESTIL PÅ 6229 1210 ELLER PÅ WWW.GISLEV-REJSER.DK

Berlin med halvpension 6 dage kr. 3.698
Populær storby. 4-stjernet bus. Godt hotel 
med halvpension. Stor byrundtur, sejltur og 
Berlin-muren inkluderet. Dansk rejseleder. 
Afrejse: 21.7+11.8+1.9+22.9.

Toscana             10 dage fra kun kr. 5.498
Italiens Grønne Hjerte når det er bedst. Inklu-

Godt hotel med halvpension. Behageligt klima. 
Afrejse: 26.7+9.8+23.8+13.9+27.9+11.10.
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we make IT workMød os på www.onehouse.dk

Sørupvej 29 · 5700 Svendborg 
6222 0000 · info@onehouse.dk

Vores kunder er glade for os... 
- det bliver I også!
Nogle kalder OneHouse for Sydfyns bedst bevarede 
hemmelighed. For der er nemlig ikke så mange, der 
ved, at vi i OneHouse i Svendborg har samlet en IT 
kompetence, der kan matche den, du finder i langt 
større byer. OneHouse kan hjælpe dig med alt fra 
serverinstallationer over økonomisystemer til hosting, 
og vi er lige i nærheden.

Tag os på ordet og ring til OneHouse på 6222 0000, 
næste gang du har brug for hjælp til din IT.

OneHouse går op i

at yde service!

”Vi er meget glade for OneHouse. Den stør-
ste fordel er helt klart, at det ikke blot er 
en telefonstemme og et sted, du sender dine 
penge hen, men faktisk er rigtige mennesker, 
der går op i at yde service og hjælpe her og 
nu. Det er dejligt at kunne ringe, når vores 
IT er gået ned, og i løbet af ganske kort tid 
er de på pletten her i vores køkken og sør-
ger for, at nerven til verden kører igen.”

Claus Holm
Claus Holm ApS,
Svendborg

VELKOMMEN I DEN NYE  
INTERSPORT WEBSHOP
Køb alle varer og tilbud online i vores nye webshop – www.intersport.dk

Er du medlem af Club INTERSPORT, optjener du 

selvfølgelig bonus, når du handler i webshoppen.

HUSK KORTET 

• Altid åbent – shop, når du har tid 

• 30 dages fuld returret

• Levering 1-5 hverdage

• Fri fragt 

• Levering med Post Danmark

• Byt i din lokale INTERSPORT-butik

Parat - start - intersport.dk

Køb alle varer og tilbud online i vores nye 

Er du medlem af C

selvfølgelig bonuss

••

•

•

••

•

•

PPPaarraattt - ssstttaa

INTERSPORT ER VERDENS STØRSTESPORTSBUTIK, MED MERE END
5.200 BUTIKKER I 38 LANDE 
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Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Indspil, samspil 
og modspil. 

I samarbejdet med Deloitte får du en fast 
kontaktperson, der kender din virksomhed. 
Gennem indsigt og indlevelse i din forret-
ning kan vi identificere problemstillinger og 
pege på løsninger. Læse mere om Deloitte 
på www.deloitte.dk.   



God fornøjelse

EN DEL AF FYN


