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VELKOMMEN OMBORD I FÆLDEN
Alle mand er klar til at stævne ud på de 
vilde vover, og vi kan næsten ikke vente 
med at give jer en herlig aften ombord i 
den 131 år gamle sommerrevy. Vi har rig
get scenen til, så den kan modstå vilde 
dansetrin, stormende applaus og en mu
sikalsk tsunami. 

Rottefælden er ladet med højt humør, og 
der bliver sus i sejlene i en gyngende mor
som revy.

Derfor kære publikum: Glæd jer til at blive 
rystet sammen i den gode, gamle Fælde, 
hvor latterbølgerne går højt og brusende 
gennem hele salen. Her er skumsprøjtende 
satire, rappe replikker, forfriskende toner 
og et happy, happy mandskab.

Vi glæder os til at stævne ud med jer alle 
sammen.

Pia Ullehus
DIREKTØR

45www.rottefælden.dk www.rottefælden.dk

www.restaurantsvendborgsund.dk

Revy Menu 2014  

Min. 2 kuverter

3 retter kr. 425,00
 

Hvide Asparges – Fjordrejer
og  Sauce Mousseline

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

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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ROTTEFÆLDEN FOR 131. 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 vært revy i Rottefælden tror vi 
mest  på det er 131 år – men skidt det er 
ikke afgørende – det vigtigste er at vi nu 
er klar til sæson 2014.

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 funge
rende revy og en af Svendborgs stolte 
kulturelle kendetegn, hvor revyen er med 
på det hele – undtagen kedsomhed.

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

mange mennesker 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 Svendborg
revyen, der nu for 131. 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 lide 
at komme.
Bygningen er i øvrigt fast base for 
 Baggårdsteatret, som formidler teater 
for børn og unge overalt i Danmark samt 
i ud landet.  

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 fan
tastisk sæson.

På bestyrelsens vegne
Laila Hansen, formand

Laila HansenFORMAND
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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
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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,-

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 
 esnedO i 02 neppat murK åp detskræv

og få et tilbud helt uden stjernenykker. 
www.pchristensen.dk

Service assyst
A-Klasse fra kr. 2.300,-
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Jan SchouJan Schou

4 hurtige
Hvad er det revy kan?
Revy kan give os lov til at grine af os selv og skabe den rigtige 
positive stemning mellem mennesker – det som vi har brug    
for  men husk nu at revy skal ses live.

Hvad skal vi glæde os mest til i år?
Natmad, juleaften og skattelettelser.

Hvem er dit  revy forbillede?
Oswald Helmuth, Preben Uglebjerg, 
Volmer Sørensen og Dirch.

Hvad betyder revy for dig?
Arbejde med og for glade mennesker. Jeg vil gerne være 

på hat med revyen ...
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Ring 70 10 10 77 eller bestil på www.bravotours.dk

Rejser for alle
Rundrejser, safari, golfrejser og badeferie

Vind et gavekort på kr. 5.000
Gæt og vær med i lodtrækningen:
Hvad hedder Bravo Tours’ nyhed til kommende vinter? 

❏ Gran Canaria          ❏ Madeira         ❏ Dubai

Navn: ________________________________________ Telefon nr.:  ___________________

Email: ________________________________________ Postnr.: _______________________

Vinderen udtrækkes sidste revyaften.

Ved oplysning af mailadresse, tilmeldes du automatisk vores nyhedsmail. Vi sender jævnligt 
nyhedsmails ud med gode tilbud, inspirende oplevelser og andre spændende ting.

EILAT

Bo i en god lejlighed
Rejs i marts fra Aalborg og København,  
1 uge
NU FRA KUN kr. 4.398
SPAR OP TIL kr. 1.500

MADEIRA

Godt hotel m/morgenmad 
Rejs i december fra Billund,  
1 uge
NU FRA KUN kr. 3.298
SPAR OP TIL kr. 1.500

NYHED
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Rikke Buch     

  BendtsenRikke Buch    
  Bendtsen

4 hurtige
Hvad er det revy kan?
Udover at gi’ et godt grin, kan revyen forhåbentligt give folk lidt at 
tænke over. 

Hvad skal vi glæde os mest til i år?
Ole Caspersens trommesolo i 2. afdeling. Den er vild!

Hvem er dit  revy forbillede?
Jeg har flere. Liva og Lisbet Dahl. 
Dirch og Schou. Breuning og Batman.

Hvad betyder revy for dig?
Grin, udfordringer, satsninger, spøg og 
skæmt, musik, grin, lynskift, kaffe, ord, 
kostumer, grin, for lidt søvn, nede, oppe, 
ude, inde, grin. Masser af grin. 

Og 5 - 6 – 7 – 8 
... nej, en gang til.
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Priser i børnehøjde
Drop bekymringerne og lås din pris 

Følg os på Facebook
facebook.com/sydfyns.elforsyning

’Børnene skal i hvert fald ikke fryse, når de kravler 
rundt på gulvet. Vi er nok storforbrugere af energi, 
mens børnene er små, så vi er rigti g trygge ved, at 

vi har låst prisen.’

Morten Strange
Sales Manager, Svendborg

Gift  og far ti l to drenge på 5 og 7 år

’Vil du besti lle, eller har du spørgsmål ti l el, naturgas eller 
begge dele, skal du bare ringe ti l mig eller mine kollegaer 
på 62 20 29 20 – sammen fi nder vi en løsning, der passer 
 ti l dit behov.’

   Christi an Volder
     Produktspecialist, el og naturgas

sef.dk/fastel sef.dk/fastgas
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’Vil du besti lle, eller har du spørgsmål ti l el, naturgas eller 
begge dele, skal du bare ringe ti l mig eller mine kollegaer 
på 62 20 29 20 – sammen fi nder vi en løsning, der passer 
 ti l dit behov.’

   Christi an Volder
     Produktspecialist, el og naturgas

sef.dk/fastel sef.dk/fastgas

Priser i børnehøjde
Drop bekymringerne og lås din pris 

Følg os på Facebook
facebook.com/sydfyns.elforsyning

’Børnene skal i hvert fald ikke fryse, når de kravler 
rundt på gulvet. Vi er nok storforbrugere af energi, 
mens børnene er små, så vi er rigti g trygge ved, at 

vi har låst prisen.’

Morten Strange
Sales Manager, Svendborg

Gift  og far ti l to drenge på 5 og 7 år

’Vil du besti lle, eller har du spørgsmål ti l el, naturgas eller 
begge dele, skal du bare ringe ti l mig eller mine kollegaer 
på 62 20 29 20 – sammen fi nder vi en løsning, der passer 
 ti l dit behov.’

   Christi an Volder
     Produktspecialist, el og naturgas

sef.dk/fastel sef.dk/fastgas
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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
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Hårologi 
– viden, miljøvenligt 

og personligt

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

Vi har også magnetsmykker

                Hårologi 
– en anderledes frisør
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1081 1186 11571152645
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Silas HolstSilas Holst

Silas ... Kom nu i 
gang med at steppe!

4 hurtige
Hvad er det revy kan?
Revy er jo helt nyt for mig. Men har i den grad lært hvor meget 
revy kan sige på 1½ minut. Frem for en forestilling, der måske skal 
bruge 90 minutter på det samme. 

Hvad skal vi glæde os mest til i år?
Den kolde hvidvin i pausen.

Hvem er dit  revy forbillede?
Susan, Jan, Rikke. Og Lisbet Dal. Hun er virkelig en revydronning 
med styr på revy, timing og humor. 

Hvad betyder revy for dig?
Revy er det perfekte sted at få afløb for årets skandaler, nye tiltag 
eller begivenheder. Revy siger ofte det 
mange af os går og tænker – på en 
humoristisk måde. Skarpt – men sjovt. 
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Bestil ny brochure
sæson 2014/2015
www.odenseteater.dk 
døgntelefon 66 12 70 70

Odense Teater

lokale

w
w
w
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dk
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 2

1 
24

 2
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Stadig hele Sydfyns største lokale trælast og byggecenter 

Et Bang & Olufsen Smart TV 
med Ultra High-Definition (4K) 
og ikonisk lyd. Oplev det nye 
BeoVision Avant 55” i butikken 
nu. Vejledende udsalgspris fra  
              .

bang-olufsen.com

89 års håndværk udtrykt i 
smuk bevægelse.

*Vejledende udsalgspris for BeoVision Avant 55” inkluderer BeoRemote One. Prisen omfatter ikke tilbehør til placering på væg, bord eller gulv, der starter fra                  . Energiklasse C.

DA_BViAvant_266x365_NEWS_NW_DA.indd   1 2014/5/5 ���   �� 3:30:11

kr. 54.995*

Bang & Olufsen Svendborg
Tvedvej 79A, 5700 Svendborg
Tlf. 70 225 325
svendborg@beostores.com

kr. 4.995,-
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Susan A.
       OlsenSusan A.
       Olsen 4 hurtige

En kasse øl ... to kasser 
øl ... tre kasser øl … ind!

Hvad er det revy kan?
Revy kan med sin folkelighed, sit tempo og musikalitet skabe en 
fantastisk ramme om en glad aften, med et godt grin og en kom
mentar til tiden.

Hvad skal vi glæde os mest til i år?
Sjov, sang og musik fejer henover scenen og gir puste og frirum 
fra hverdag, madpakker, Pbøder og  de daglige 12 vejrudsigter. 
Den danske selvironi, der er så befriende og så sjælden, holder 
revy smukt i hævd – vi griner af os selv, af hinanden, af store og 
små, høj og lav. Det er revyens store force.
Jeg syntes at man i år skal glæde sig til at sidde i godt selskab, 
læne sig godt tilbage i stolen, skåle med bordet og lade sig under
holde. Det da okay dejligt – ikk?

Hvem er dit  revy forbillede?
Jan – Rikke  Silas … og ikke mindst Lily Broberg.

Hvad betyder revy for dig?
For mig betyder revy – udover at være på arbejde  en hel særlig 
oplevelse af sammenhold, uforfærdethed, håndværk, samspil 
med publikum og ikke mindst kærlighed til 
genren. Jeg ønsker jer en dejlig aften ...

Susan

2120



Rejser med Show,
Fest og Musik!

Show i Travemünde � Fødselsdagsfest � Afslutning på Bornholm � Julebal

bestil på tlf. 6229 1210 eller på www.gislev-rejser.dk

Gislevs egen musiker Thomas Johansen
underholder på alle rejserne!

bornholm sæson-afslutning 5 dage
Drikkevarer til maden hver aften � Enkeltværelser 
uden tillæg. Afrejse 29.9.                  Kun kr. 3.298

gislevs fødselsdagsfest i harzen 4 dage
Festlige dage med hyggelig fødselsdagsaften. 
Halvpension. Afrejse 20.10.                  Kun kr. 2.798

musik og show i travemünde 3 dage
Oplev Bjørn Tidmand, Susanne Breuning og 
Jan Schou m.fl. Afrejse 16.11.              Kun kr. 2.898

julebal i nordtyskland 3 dage
Julemarkeder, musik og dans, 7.12.  Kun kr. 1.698

KEOFITT A/S er en dansk eksportvirksomhed grundlagt i 1980 af brygmester Kai 
Ottung. Kai Ottung arbejdede som brygmester rundt om i verden og udviklede et 
helt unikt produktsortiment til steril prøvetagning, idet han opdagede, at selve 
prøvetagningen af produktet ofte var det svage led i processen. Dette produktsortiment 
retter sig ikke alene mod bryggerier, men også mod pharmaceutisk, bioteknologisk, 
føde- og drikkevare-, samt mejeriindustrien. Uanset hvilken øl, sodavand, mælk eller 
kildevand du drikker her eller i udlandet, er der en god chance for, at kvalitetskontrollen 
skete med baggrund i en stikprøve fra en KEOFITT ventil.
I dagligdagen er vi med som sponsorer, hvor vi som mindre, lokal virksomhed kan gøre 
en forskel. Det kan være diverse kulturelle arrangementer, Borgerforeningen Kulturhus 
Svendborg, lokale kunstnere, Odense ZOO, Hospitalsklovnene og meget mere.

KEOFITT A/S
Industrivænget 6-8
DK-5700 Svendborg
Denmark

Phone +45 6316 7080
Fax +45 6316 7081

info@keofitt.dk
www.keofitt.dk

Køb DINE bIllEttEr     
oDENsEvINtErrEvy.DK EllEr rINg 70707032

allErEDE Nu!

sPIllEPErIoDE 
DEN 16. jaN. - 7. FEb 2015

star star star star star

Fyens 
stiFtstidende

star star star star star

dR P4 LytteR

aNmElDElsEr 
2014VINTERREVY

ODENSE
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Jens KrøyerJens Krøyer

4 hurtige

”T here’s something 
”Rotten” in the state 

of Denmark.”

Hvad er det revy kan?
Det kan gå i blodet på en, hvis man ikke passer på.

Hvad skal vi glæde os mest til i år?
Pausen!

Hvem er dit  revy forbillede?
Jørgen Ryg.

Hvad betyder revy for dig?
Det er vist så småt gået hen og blevet 
en del af min identitet.
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ARKITEKT

JESS HEILBO

BRUG PAUSEN 
I ROTTEFÆLDEN
TIL NOGET 
KONSTRUKTIVT
Besøg Odenses nye reklamebureau på kindly.dk
Men husk tiden - man bliver nemt hængende!

En stærk 
international virksomhed 

med lokale rødder

Clean Oil - Bright Ideas
C.C.JENSEN A/S | Løvholmen 13 | 5700 Svendborg

sales@cjc.dk| www.cjc.dk

2726



Guy MoscosoGuy Moscoso

4 hurtige

Her er din 
telefon tilbage. 

Hvad er det revy kan?
Den kan bruge populær og traditionel musik og humor til at stille 
nogle dybe og problematiske spørgsmål. 

Hvad skal vi glæde os mest til i år?
At kigge på Jan, der ser på at danserne danser.

Hvem er dit  revy forbillede?
Alle de kunstnere jeg har mødt her.

Hvad betyder revy for dig?
Sommer, sol, og grin. 
(Selv i mit hoved, når det regner.)
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Bliv Nordik360-kunde i dag på

www.banknordik.dk/nordik360

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

Odense Filial
Østre Stationsvej 41

5000 Odense C>

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

3130



Tekst og 
musik af:ROTTEFÆLDEN

ÅBNING (ALLE)  JENS KRØYER

TALEMÅDER (JAN, SILAS) JENS KRØYER

BOGEN (SUSAN, RIKKE, JAN)  LEIF MAIBOM

AUDITION (SILAS, RIKKE, SUSAN, JAN)   VASE & FUGLSANG      JENS KRØYER

STRIPPERSTANGEN (SUSAN, RIKKE)   MEI OULUND IPSEN      JENS KRØYER

DEN STORE REDNING (ALLE)  JENS KRØYER

SKADESTUEN (RIKKE, SILAS)  JENS OLE RASMUSSEN

ARVESTRID (JAN, SUSAN)   RASMUS KROGSGAARD      JENS KRØYER

DOKTOR (JAN, SILAS)  JAN SCHOU

EUROPA (RIKKE, SILAS, SUSAN)  CHRESTEN SPEGGERS      JENS KRØYER

APOTEKET (JAN OG SUSAN)  JENS KRØYER

SPAM-MAIL (RIKKE)  CHRESTEN SPEGGERS      JENS KRØYER

BESØGSVENNEN (SILAS OG SUSAN)  JAN SVARRER & SØREN ANKER MADSEN

LIEBHAVEREN (JAN)   LEIF MAIBOM

SELFIE (ALLE)   MORTEN HOLM-NIELSEN      JENS KRØYER

2. AKT
VI ER ALTSÅ IKKE HELT DØDE ENDNU (ALLE) JENS KRØYER

SKOLESTART (RIKKE, SILAS)   LEIF MAIBOM

HEADHUNTED   MEI OULUND IPSEN

ALLER BEDST (SILAS)   CHRESTEN SPEGGERS      JENS KRØYER

MOSES (JAN, RIKKE, JENS)    JENS KRØYER

MIG OG MIN MOR (SUSAN, RIKKE)   GUNVOR REYNBERG      JENS KRØYER

TILLYKKE (RIKKE, JAN & SILAS)    LEIF MAIBOM

CONCHITA (RIKKE, SILAS) IDE: RIKKE OG SILAS

MARINER DIN FAMILIE (SILAS & SUSAN)    MEI OULUND IPSEN    JENS KRØYER

HER STÅR MAN SÅ (ALLE)  JENS KRØYER

ADHD (JAN & SUSAN)    LEIF MAIBOM      KENNETH SICHLAU

FINALE (ALLE)  JENS KRØYER

2014
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Sortebrødre Torv 9 · 5000 Odense C · Tlf. 6312 3300 · www.restaurantgrønttorvet.dk

Vi ønsker jer rigtig 
god fornøjelse med 

forestillingen  
- og på snarligt 

gensyn i Odense

Vi støtter 
kulturen

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

KÆRE KÆRE 
GÆSTER!

”Så er der sommer revy ...
for nu er der sommer på ny”

  Sådan skriver Jens Krøyer i årets 
åbningsnummer

 og hvor har han forhåbentlig ret!

For  16. gang er jeg flyttet til Thurø og 
Svendborg og Rottefælden for at 
have en ”sommerfest” sammen  med 
jer kære gæster.

Jeg har spillet mange sommerrevyer 
over hele landet, men kort sagt – der 
findes ikke bedre steder for mig.

Tak Pia fordi vi stadigvæk skal arbejde 
sammen.

Det er mærkeligt at lave en sommer
revy uden min største ”fan” – en frem
ragende vejleder – og allerbedste ven 
i salen – jeg savner dig aht.

Mistede min  elskede far  sidste efter
år – og Mogens og min elskede ”pap
mor” Grethe  så gerne mine revyer 
1012 gange på en sæson (så de 

kunne jo selvfølgelig replikkerne hur
tigere end jeg kunne).

Men for at ha` min far lidt med hver 
aften vil jeg når jeg tager imod jer 
ved indgangen bære hans hvide 
smokingjakke (som han for øvrigt en 
gang har stjålet fra mig) – og så er 
han da lidt med hos mig.

Jeg minder lige om at REVY betyder 
et spejl et tilbageblik på året og et 
kig på i dag – så prøv lige at se hvor 
tit vi i forestillingen bruger en mobil.

Jeg håber  I får en rigtig glad  og sjov 
aften hvor vi sammen skal grine og 
tænke lidt over dagen.

Jeg gentager mig selv. Det her er en 
tryghedpakke hvor vi er sammen ...
sammen.

Velkommen og god fornøjelse.

Kjærligst 
Jan Schou
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       Chresten 
Speggers       Chresten 
Speggers

4 hurtige
Hvad er det revy kan?
Give søvnløse nætter… 

Hvad skal vi glæde os mest til i år?
Sommerferien!

Hvem er dit  revy forbillede?
Oswald Helmuth.

Hvad betyder revy for dig?
At det er sommer i Danmark!

Jeg er glad for 
at gå i fælden.
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BROGADE 29
TLF. 62 21 04 34

Kendt for kaffen – men vi kan så meget mere
MENY Odense

Brogårdsvej 2 | 5250 Odense SV
Tlf: 65 96 18 35

odense@menykaffe.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

Julebuffét, 
revy, musik 

og dans
Pr. person

588,-

Henrik Lykkegaard · Vicki Berlin · Pernille 
Schrøder · Niels Ellegaard · Kapelmester Jens Krøyer

25
Jubilæum

AAlborg VinterreVy1990-2014

år

SpilledAtoer 
2014:
21., 22., 28. og 29. 
november 5., 6., 
og 13. december 

21., 22., 28., 29. november og 5., 6. og 13. december
Julebuffet, revybillet, musik & dans, overnatning 
i dobbeltværelse inkl. morgenbrunch, pr person.... ...........1.062,-
Alle priser er ekskl. drikkevarer.

akkc.dk

Få rørt lattermusklerne 

i det Glade Aalborg!
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Ole CaspersenOle Caspersen
4 hurtige

Jeg er på stikkerne.

Hvad er det revy kan?
Revy kan give en aften fuld af latterbrøl over vores egen hverdags
problemer.

Hvad skal vi glæde os mest til i år?
En lækker varm sommer med sol, VM i fodbold og Rottefælde 
Revyen.

Hvem er dit  revy forbillede?
Det må klart være Jan Schou!

Hvad betyder revy for dig?
Glade og dejlige mennesker med
masser af humør!
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DET VIGTIGSTE RUM I DIT LIV
HTH KøKKenforum Svendborg
www.hth.dk

nyHed 2013
VH-7 ConCept natur eg finer / laminat

 Tæt på Fyn - tæt på dig

Opret dig i dag, det er gratis for abonnenter

Flere fordele med mitfyn.dk:
 Alle nyheder fra Fyns Amts Avis, Fyens  

 Stiftstidende og fyens.dk lige ved hånden

 Breaking news her og nu

 De vigtigste nyheder fra næste  
 dags avis kl. 21.00

 Uddrag af anmeldte bøger 
 og filmtrailere fra anmeldte film

  Live streaming af Café Stiften og Debatteriet

 Få overblik over de største historier

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
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Pia UllehusPia Ullehus

Jeg er SÅ stolt 
af min revy ...

Hvad er det revy kan?
En god revy får os til at tænke, smile, le og omkomme – af grin.

Hvad skal vi glæde os mest til i år?
At møde hele holdet.

Hvem er dit  revy forbillede?
For mig er Dirch Passer den største inden for dansk revykunst.

Hvad betyder revy for dig?
Jeg lever og ånder for revyen, for det er vigtigt, 
at Rottefælden har fingeren på pulsen.

4 hurtige
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Brænder for sagenTil hele Danmark

Med et gasstik på terrassen 
kan du nemt lave mad på 
din naturgasgrill fra Weber.

Læs mere om gas i haven 
på www.naturgasfyn.dk

Naturgasgrill 7.995,-excl. installationselvfølgelig kan  
du grille på naturgas…

Naturgas Fyn A/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Tlf: +45 63 15 64 15, www.naturgasfyn.dk, e-mail: info@ngf.dk

22476_Annonce_Naturgasgrill_118x85.indd   1 20/05/14   11.47

TV 2 Charlie samler alt det bedste fra 
de danske sommerrevyer i et storslået 
gallashow med Jarl Friis-Mikkelsen 
som vært. Glæd dig til Revygalla på 
TV 2 Charlie til september! Det bedste i verden 

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

Der skal kun fire vægge 
til at føle sig tryg.

Find dem på 
www.Kristiansdal.dk
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   Lasse 
Spangenberg
   Lasse 
 Spangenberg

4 hurtige

Mere glimmer.

Hvad er det revy kan?
Dreje livets problemer og give det et sjovt twist. 

Hvad skal vi glæde os mest til i år?
En enkelt elegant revy som har rykket sig i et mere moderne 
 niveau. Grin og sjove scener fra hverdagen – og glimmer.

Hvem er dit  revy forbillede?
Ditte Hansen. 

Hvad betyder revy for dig?
Revy for mig betyder sjov, glæde, store grin 
og et humoristisk indblik i dagens Danmark. 
En slags film d. d. 
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Advokater Bertel Rasmussen
Advokathuset Svendborg 

Bent C. Tryk A/S
Carsten Knudsen
Egal Holding A/S

EurosparJyske Bank
Fynske Bank

SPONSORER TIL 
HUSETS DRIFT

Halberg A/S
Jyske Bank

Limpopo Travel A/S
Nordea Bank
Nykredit A/S

Ove Engstrøm ApS
Praksis Arkitekter ApS

Slagter Engstrøm ApS
Svendborg Begravelsesforretning

Svendborg Danhostel
Svendborg Sund Camping

Sydbank
Sydfyns Malerforretning

Tåsinge VVS

SVENDBORG 
KOMMUNE
ØNSKER ALLE

STORSPONSORER

Priser i børnehøjde
Drop bekymringerne og lås din pris 

Følg os på Facebook
facebook.com/sydfyns.elforsyning

’Børnene skal i hvert fald ikke fryse, når de kravler 
rundt på gulvet. Vi er nok storforbrugere af energi, 
mens børnene er små, så vi er rigti g trygge ved, at 

vi har låst prisen.’

Morten Strange
Sales Manager, Svendborg

Gift  og far ti l to drenge på 5 og 7 år

’Vil du besti lle, eller har du spørgsmål ti l el, naturgas eller 
begge dele, skal du bare ringe ti l mig eller mine kollegaer 
på 62 20 29 20 – sammen fi nder vi en løsning, der passer 
 ti l dit behov.’

   Christi an Volder
     Produktspecialist, el og naturgas

sef.dk/fastel sef.dk/fastgas
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Bagscenen
Bag scenen

Praktikant Daniel

Jens, Lys programmør

Henning og Ove igang med scenen

Anders Brincker afvikler lyd & lys

Glen, Afvikler

Lasse Spangenberg og Kathrine Kaysen
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ROTTEFÆLDE AFTEN
Kombiner god underholdning i Rottefælden

 med lækker mad og en god nats søvn.
Se mere på vores hjemmeside.

Tlf. 62 21 90 00 • www.christiansminde.dk

ROTTEFÆLDE AFTEN
Kombiner god underholdning i Rottefælden

 med lækker mad og en god nats søvn.
Se mere på vores hjemmeside.

Tlf. 62 21 90 00 • www.christiansminde.dk

ROTTEFÆLDE AFTEN
Kombiner god underholdning i Rottefælden

 med lækker mad og en god nats søvn.
Se mere på vores hjemmeside.

Tlf. 62 21 90 00 • www.christiansminde.dk

www.guldbageren.dk

Jordbærkys
En lille lækkerbisken 

med chokolade, 
jordbærcreme og 

friske jordbær.

Hindbærsurprise
En lille sød kage med 

fyld af hindbær 
pyntet med  

orangecreme.

Mandelknas
En godbid, der  

smelter på tungen, 
med lys mazarin 

toppet med  
mandler.

Lakridsbid
En lille mørk  

chokoladekage 
toppet med  

lakridstrøffel.

Perfekt  
til deling -  
selvom du 

ikke nænner 
det.

Tapaskager

Konditorkunst_148x210_27049.indd   1 03-04-2014   15:02:40

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
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KULLINGGADE 31 E
5700 SVENDBORG

62 21 47 20
CW-ARKITEKTER.DK

Tværvej 35 · 5700 Svendborg · Tlf. +45 62 21 12 90 · info@bentctryk.dk

Allround grafisk partner.Allround grafisk partner.

we make IT workwww.onehouse.dk   

Sørupvej 29
5700 Svendborg

It-løsninger til din virksomhed
3	Hardware & software
3	Netværk og sikkerhed
3	Konsulentbistand
3	Serviceaftaler

3	E-mail
3	Hosting
3	Rådgivning
3	Hjemmearbejdspladser

tlf. 62 22 00 00
info@onehouse.dk
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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. Læs mere om Deloitte 
på www.deloitte.dk.   
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MEDVIRKENDE:  Jan Schou, Silas Holst, 
 Rikke Buch Bendtsen, Susan B. Olsen 
INSTRUKTØR:  Chresten Speggers
KOREOGRAF:  Rikke Buch Bendtsen
SCENOGRAF:  Pia Ullehus
KAPELMESTER:  Jens Krøyer
MUSIKERE:  Ole Caspersen og Guy Moscoso
FORESTILLINGSAFVIKLER:  Glen Rye Bak-Blæsbjerg
LYS-DESIGN:  Jens Hansen, imagolux
LYD-DESIGN:  Anders Brincker
LYD & LYS AFVIKLING:  Anders Brincker
TEKNISK PRODUKTION:  Jesper Findshøj, AV center
KOSTUMIER:  Lasse Spangenberg
SYERSKER: Kathrine Kaysen
                     Ole Baunwall
                    Pernille Spangenberg 
FRISØR:  Klippehjørnet v/Vivian Lynge
TEATERLÆGE:  Lasse Hessel
DIREKTION:  Pia Ullehus, Danartist ApS
MIN HØJRE HÅND:  Henning Pedersen
FOTO:  Niller
REDAKTION:  Pia Ullehus, Danartist ApS
PROGRAMPRODUKTION:  Kindly.dk

HVEM ER MED?

TAK TIL:
Baggårdteatret, Albani, Einar Øl, Troels Fisk, Odense Teater, Humac Odense, Brandvæsenet, 
Johan Schmeltz, Danbillet, Østergaards Hotel, Per Nielsen, Per Nielsen Team, Dansk Skilte Center, 
Danske politikere, Svendborg Frugt, Svendborg Camping Center, Torben Schmidt, Steff Houlberg, 
Flemming BC, AV Center, Inspiration, Danske Hoteller, Langelinie Pavillonen, Gitte og Peter Nico-
laisen, Peter Most Garden, Bent C. Tryk, Sønderborg Sommerrevy, Cirkusrevyen, Lone Jung, Syn-
optik Svendborg, Ove Ullehus, Rekvisitør Pernille, Lagermand John, Ove Jørgensen, Ellen Sandal 
Hotel Ærø, Blomsterboden v/Lene Sørensen, Leila Steenberg, Expert Svendborg, Grethe Sønder-
by, Mogens Schou, Niller, Plejecentret Caroline Amalie , Elsebeth, Amor v/Tina Grunwald, Jesper 
Skomager, Morten, Løve Apoteket , Mine Børn, Alle tjenerne, Publikum, Alle dem vi har glemt.
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Hovedsponsor for www.revydanmark.dk

Kom og få årets bedste grin i:

Scan koden eller se mere på 
www.revydanmark.dk

DanmarkRevy

H Bornholmerrevyen
H Cirkusrevyen

H DragsholmRevyen
H EsbjergRevyen 

H Ganløse Revyen
H Gillelejerevyen
H Græsted Revyen
H Hjørring revyen
H Holstebro Revyen
H Kerteminderevyen
H Nykøbing F. Revyen
H Odense Vinterrevy
H Pejseshow
H Randers Revyen
H Revyperler
H Rottefælden Svendborg
H Schou Tur i Herning 

H Sønderborg Sommer Revy
H TAMTAM i Tivoli

H Aalborg Vinterrevy
H Århus Revyen
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ROTTEFÆLDEREVYENS VENNER

Christian Skov Frederiksen
Claus Larsen
Finn Murrekilde
Flemming Hansen
Johan Schmeltz
Ole Henriksen
Per Demant

Roar Møgelbjerg
Tony Hamilton
Torben Tolstrup
Lone Jung
Henning Pedersen
Pia Ullehus

- stemningen

- en buket bundet 
af de bedste numre fra 

sommerens mange revyer. 

Billetsalget starter søndag den 1. juni kl. 10.00
via Cirkusrevyen.dk eller billettelefon 3963 3802

Søndag den 17. august kl. 17.00
i Cirkusrevyens telt på Dyrehavsbakken

REVYERNES REVY

2014

revyernes revy 2014 A4_Layout 1  23/04/14  11.28  Side 1
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SAVANNEN

DER ER HELT SIN EGEN

NYT DYR PÅ  
SAVANNEN

DER ER HELT SIN EGEN


