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DANARTIST PRÆSENTERER

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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Pia Ullehus
DIREKTØR

KÆRE GÆSTER

Ingen sommer uden revy i den smukke
Caroline Amalielund.
Der er næppe noget smukkere end en lun
sommeraften, hvor solen så småt er på vej ned
bag de høje bøge, inden det forventningsfulde
publikum kaldes ind til Rottefældens altid festlige
og veloplagte revyforestilling, ganske som hver
eneste sommer siden 1883.
Danmarks ældste sommerrevy er de folkelige
traditioners fest, og jeg er stolt over, for 22. gang,
at kunne byde velkommen til endnu en forrygende sæson i Svendborg Sommerteater.
Danmarks smukkest beliggende revy.
Indrømmet. Jeg har smugkikket flere prøver. Og
de lover så godt, at jeg føler mig overbevist om,

at Rottefælderevyen 2017 bliver alle tiders – med
de underholdende ingredienser, som på én gang
en moderne og traditionel revy skal have.
Jeg glæder mig til igen at hilse på såvel trofaste
som nye revygæster. Og jeg er sikker på, at I alle
vil få en minderig og hyggelig aften i dette
skønne hus.
Tiden vil flyve afsted i godt selskab. For bare man
har det godt! Og det har jeg!
Tænk at være så privilegeret, at være lige midt i
revyen, hver aften – hele sommeren!
Jeg har længe glædet mig til at scenen er sat,
sæsonen i gang og Fælden klapper.
Rigtig hjertelig velkommen!
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En stærk international virksomhed

med lokale rødder!

CJC

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

fline O

liefiltrering

Odense C - Albanigade 27 - Tlf. 66 12 70 35
Svendborg - Vestergade 5 - Tlf. 62 20 50 35
www. schiang-living.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
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KOLDING • ODENSE • HAMBORG

Jan Schou
MIN STØRSTE BRØLER

Var absolut da jeg for flere år siden
”byttede” PAS med min ven Preben. Jeg sidder i flyet
på vej til Indien… for at besøge vores projekter (jeg er
dansk ambassadør for Terre des Hommes). Skal via Frankfurt og
vil lige tage mit pas frem inden vi mellemlander her i Frankfurt. Det var
IKKE mit pas men min ven Prebens… jeg aner ikke hvordan jeg er kommet ud
af København med det pas. Vi har fået det forbyttet på vores sidste rejse. Han er
nu i Bordeaux med MIT pas… på busrejse. Mange telefonsamtaler og hjælpsomme
lufthavnsfolk i Frankfurt. Et døgn senere har jeg mit eget pas i hænderne efter 8
flyve-mellemlandinger. Jeg hentede mit pas i Bordeaux og så retur. Landede i
Mombay 36 timer senere end de andre og 11.000 kr. fattigere.
Morale: Husk dit EGET pas og tjek
udløbsdato og din bankkonto…
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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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Sommer Menu
Asparges suppe

rejer og friske asparges

Hvide asparges og Fjordrejer
sauce mousseline og flute

Bøf af Oksemørbradbøf

328,3 retter kr. 425,4 retter kr. 488,2 retter kr.

trøffel sauce, blomkålspure, stegte
grøntsager, nye danske kartofler

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

Svendborgsund
Sommer Platte
Sommersild, agurk, dild og 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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VI SÆTTER

STRØM

TIL REVYEN i ROTTEFÆLDEN

SEF ENERGI A/S
FÅBORGVEJ 44
5700 SVENDBORG
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SEF Annonce_Rottefælden2017.indd 1

TLF. 62 20 11 20
SEF@SEF.DK

ENERGI TIL HANDLING...

2017-04-19 14:43:19

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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Ernst Trillingsgard
ROTTEFÆLDEN - EN HELT SÆRLIG REVY
Jeg er blevet bedt om at skrive forordet til
programmet for Rottefælden 2017, og det gør jeg
med meget stor glæde, fordi jeg altid har elsket
det teater for de forestillinger, man har vist på
scenen, men naturligvis også for den smukke
beliggenhed i skoven. Jeg har haft den glæde at
have overværet de fleste af Rottefælde-revyerne
siden 1970 sammen med min kone Else, og set en
lang række fremragende skuespillere og musikere
udføre deres kunst på scenen. Der har været tale
om unge debutkræfter og ældre, garvede
skuespillere. Alt sammen i et samlet hele.
Jeg har mange minder fra revyen, men er ikke
meget for at fremhæve den ene fremfor den
anden. Det er desværre ikke muligt at nævne alle
skuespillere og instruktører og heller ikke
forfattere og komponister.
Dog mindes både Else og jeg med glæde en
aften, hvor vi af den daværende direktør Harris
Wessmann blev indbudt til at tage plads ved
siden af ham i den såkaldte Kongeloge. Det var
dengang en meget stor oplevelse for os, og det
var inden vi for alvor kom ind i revyverdenen.
I revyverdenen indtager Rottefælden en særlig
position med en uafbrudt tradition, siden det i
1883 blev bestemt at opføre et sommerteater i

lystskoven Caroline Amalielund. En fantastisk
præstation i den danske teaterverden. I nyere tid
har vi haft den glæde at have haft et specielt
forhold til revydirektør Frank Steen, der i perioden
1991-2008 var chef for Rottefælden. Frank Steen
var en speciel type, der i allerhøjeste grad skilte
sig ud fra den store mængde og indførte en ny stil
i Rottefælden. Han havde ved sin side Pia Ullehus,
også kaldet Pippelip, som qua sit arbejde og
indlevelse i revyen, var i stand til, efter Frank
Steens død, at videreføre Rottefælden med sikker
hånd. Fra 1999 og indtil nu godt støttet af den
erfarne kunstneriske leder Jan Schou, som i
allerhøjeste grad har været med til at skabe den
rigtige Rottefælde-stemning, som er helt unik
blandt danske revyer.
Navnet Rottefælden er kendt af enhver i
Danmark, og Svendborg by kan være stolt af at
have et teater, som har sin helt specielle stemning
og livsglæde. Jeg håber virkelig, at Rottefælden
vil bestå mange, mange år fremover til glæde for
de optrædende - men ikke mindst for de tusindvis
af gæster, der besøger revyen.
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer.
Hilsen Ernst Trillingsgård
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Fordele til
dig og din
økonomi
Med Nordik360 belønner vi dig og din
økonomi. Det er der mange fordele i.

>

Bliv Nordik360-kunde i dag på

www.banknordik.dk/nordik360

Odense Filial
Østre Stationsvej 41
5000 Odense C

SG-HUSET
KULLINGGADE 31 E
5700 SVENDBORG
62 21 47 20
CW-ARKITEKTER.DK
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Camille Rommedahl

MIN STØRSTE BRØLER

Under en af prøverne på
”Anything Goes” på Det Ny Teater, havde jeg en pause og
var på min garderobe. Jeg troede jeg kunne være alene, og
slog en prut (som lugtede temmelig meget). Instruktørassistenten
(som er en pæn ældre herre) kommer ind for at give nogle noter. Vi står
så begge og prøver at lade som ingenting og ignorerer den brune elefant
i rummet. Han skynder sig ud efter han har liret noterne af, og vi
havde resten af dagen lidt svært ved øjenkontakt.
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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

KONCERTMENU FOR 298,-

JOEY MOE •08.10.17

SØREN HUSS•04.11.17

ALISON MOYET•04.12.17

CHESS•06.03.18
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RottefaeldeRevyen
		 har mange venner
Gennem en årrække har Rottefælden haft en
vennekreds.

Det er en gruppe af personer, der blandt andet
står for fremskaffelse af fond- og sponsormidler
– både rent økonomisk og af mere materiel art.
I den forbindelse trækker de enkelte ”venner” på
hver deres netværk.
På den måde er RottefældeRevyens Venner med
til at støtte op og sikre den praktiske og
økonomiske mulighed for at gennemføre den
årlige Rottefælderevy.
”Det er af stor betydning for mig, at der er
nogen, der kan og vil støtte op om arbejdet”
– siger revydirektør Pia Ullehus. ”Det er en vigtig
partner for mig. Døgnet har jo som bekendt kun
24 timer, og der er rigtig rigtig meget at se til.
Ikke kun når revyen kører, men så sandelig også
hele resten af året.

Og så er det rigtig dejligt, at ’mine venner’ samtidig
er sprængfyldte med ideer, som de løbende
kommer frem med – og ikke mindst, at de så også
selv er med til at føre de gode ideer ud i livet.”
”Har du et hjerte for Rottefælderevyen, er du
velkommen til at kontakte os.
Så får vi en snak om, hvad du kan byde ind med.”
– siger P-C. Jørgensen, formand for RottefældeRevyens Venner.
”RottefældeRevyens Venner er samtidig ambassadører for revyen i Caroline Amalielund. Der ligger
jo også en opgave i at få endnu flere virksomheder, organisationer, foreninger og lignende til at
købe hele eller dele af forestillinger.” – slutter
formanden.

RottefældeRevyens Venner er:
P-C. Jørgensen (formand), Claus Larsen (næstformand), Henning Pedersen, Mogens
Hønnerup, Jørgen Lundsgaard, Johan Schmeltz, Ole Henriksen, Marianne Demant,
Roar Møgelbjerg, Torben Tolstrup og Martin Rasmussen.
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CMYK kode: C= 100% M= 34% Y=0% K=2%
Pantone farve: 3005

MIDDAG
MED UDSIGT

TIL EN GOD AFTEN
Nyd en lækker Rottefælde menu med
dejlig udsigt over Svendborg Sund

2 retter kr. 310,3 retter kr. 375,-

HOTEL CHRISTIANSMINDE

Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg, Tel: +45 62 21 90 00
www.christiansminde.dk
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Carsten Friis
MIN STØRSTE BRØLER

Brølere er der nok af, og det er ikke alle
der tåler dagens lys. Men et par stykker kan deles med alle,
og her er en af dem. Som ganske ung var jeg til en begravelse
(sammen med min gode ven Brian), hvor jeg kendte afdødes datter
perifert. Det var min første begravelse, så jeg var ikke helt klar over hvordan
man greb sådan et arrangement an; derfor afleverede jeg et anseeligt beløb i en
blomsterforretning, og bad dem klare det praktiske. Efter den smukke ceremoni i kirken,
skal vi ud til gravstedet, og her opdager jeg til min rædsel, at der ligger en krans større
end Bornholm, og med to flotte lange hvide bånd, hvorpå der stod ”Tak for alt” på det
ene, og ”Brian og Carsten” på det andet. Og hvad endnu værre var; den havde sneget
sig helt op i rækken af de uendelige mange blomster, så den lå lige efter
enkens hilsen – der lå den ganske flot og tronede op af den
smukke kiste. Sjældent har jeg moret mig så kosteligt i
sådan en trist situation.
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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
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Problemer
med kredsløbet ?
Deltatek er professionelle indenfor TELE, IT og EL
Deltatek dækker hele Danmark
Deltatek henvender sig KUN til erhvervskunder

www.deltatek.dk - 65 99 37 77
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Trådløst internet i Rottefælden!

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

Log ind med din Facebook profil

Sørupvej 29 · 5700 Svendborg · 62 22 00 00 · info@onehouse.dk
onehouse.dk
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we make IT work
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Har jeres teenager
også brug for
mere plads?
Når ungerne bliver
til teenagere opstår
der et helt naturligt behov for mere
plads – og måske et
ekstra badeværelse.
Gør noget ved det. Kom
ind i Fynske Bank.
Vi hjælper jer med at finde
pengene
I Fynske Bank tilbyder vi jer et
Rundt–Om–Dig Økonomioverblik. Det er gratis og uforpligtende, og I behøver ikke være
kunder for at få det. I fællesskab gennemgår vi jeres økonomi, og I får et helt konkret
forslag til, hvordan I kan finansiere jeres drømme.
Book et møde på
www.fynskebank.dk
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Ole Caspersen

MIN STØRSTE BRØLER

Ungdommens gode dømmekraft!
Under min værnepligt, drak jeg mig en gang plørefuld,
under en brand-øvelse i civilforsvaret. Herefter insisterede jeg på,
udmærket at være i stand til at køre en af lastbilerne. Lille detalje
var dog, at jeg ikke havde stort kørekort.
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‘ od
dansk mad
og hygge
siden 1761’

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

Velkommen kære gæster i Rottefælden 2017… 17?…
ja 17!… øv 17… jamen her er vi så … 2017…
et dejligt år… forhåbentligt…
Men åbningsnummeret i år hedder fandme: ”Ikke
et ord om folkepension”… det kan du ikke være
bekendt Jens Krøyer…og dog!

og jeg gentager grinende menneske. Tak Carsten
for din flotte arbejdsform… (og lige til orientering
så elsker jeg din kone!)

Tænk, det er 19. gang jeg skriver forord til
programmet her i Rottefælden. Man tænker over
årene: SOM HAR VÆRET FANTASTISKE…
allesammen… alle 19 år hvor jeg har fået
tusindvis af gæste-venner ved indgangen og efter
forestillingen… jeg ved ikke hvor mange
FACEBook venner jeg har, men tak hver og en…
Danmarks ældste og gladeste revy……134 år…
neeeeej jeg har ikke været her alle årene !!

Et RIGTIGT moderne/tradiotionel revyhold glæder
sig til at give jer en skøn aften.

Velkommen til en vidunderlig ven Carsten Friis …
årets Fynbo … hans første revy… men bare
rolig……ikke hans sidste……han er instruktør
for os… og det kærligste , grinende, arbejdsomme, inspirerende, rummelige, ærlige, varme

Det skal heller ikke være nogen hemmelighed at
jeg er så vild og glad for vores skønne kostumier
HANNE MØRUP… den mest elegante og glade
pige… hun er fantastisk… Og så selvfølgelig
hende I tror jeg er gift med… men det er vi ikke
… tusind tak kære chef -PIA fordi DU holder
gang i Europas ældste sommerteater:
ROTTEFÆLDEN
Rigtig God Fornøjelse og Velkommen
Jan Schou
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Anne Herdorf
MIN STØRSTE BRØLER

Amagerscenen som desværre er lukket
ned forlængst, var det teater hvorpå jeg så at sige tog min
svendeprøve. Skønne stunder med Grethe Sønck, Erik Paaske, Kaj
Løvring, Ole Ernst og mange mange flere. Jeg kunne også finde på at kigge
ind til en kop kaffe og bare hilse på. Denne formiddag sad jeg, og hyggede inde på
systuen med teatrets kostumier Sanne. Vi sludrede og drak kaffe alt imens jeg kiggede på,
og pillede ved, de stofrester der jo har det med at florere sådanne steder. I mine egne tanker
sad jeg, og syslede med en saks, og et meget lokkende stykke grønt stof. Et hvin rev mig ud
af mine tanker ”Annnnneeeee hvad er det du laver”? – UPS! Jeg havde lige klippet
hul i et af de grønne flotte færdigsyede kostumer! PINLIGT! – Det har
Sanne og jeg grint af mange gange siden
– hvilken brøler!
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Frisør- og Paryksalon
Paryksalon.dk
– En del af Klippehjørnet

by Lynge

nen
e
c
s
på
d
e
er m ver gang
–h
Voldgade 11 B • 5700 Svendborg
www.klippehjornet.dk • Tlf. 6221 3780
www.paryksalon.dk • Tlf. 2571 3780

Den selvejende institutions sponsorer
Sparekassen Middelfart Tinghusgade 22 Svendborg
Tømrer & Snedker Carsten Knudsen Svendborg A/S, Advokaterne
Berthel Rasmussen Frederiksgade Svendborg, Halberg A/S
Svendborg, Slagtermester Engstrøm Gerritsgade Svendborg,
Ove Engstrøm aps Skolebakken Ollerup, Spar Købmanden
Tvedvej 201 Svendborg, Svendborg Danhostel Vestergade,
Svendborg Sund Camping Vindebyørevej, Jelle Bo
Rytterhaven 24 Svendborg, Torneløkke Svendborgvej 39, VVS
Sydfyn Bregningevej 1 B Svendborg, Fynske Bank A/S
Centrumpladsen 19 Svendborg, Advokathuset Svendborg A/S
Kryers Stræde 3, Sydbank Klosterpladsen 2 Svendborg, Praksis
Arkitekter Aps. Grønnegade 2 Troense Svendborg, Bent C. Tryk
A/S Tværvej 35 Svendborg, Svendborg Sund Havnepladsen 5
Svendborg, Svendborg Begravelsesforretning Skattergade 25
Svendborg, Sydfyns Malerforretning Svendborgvej 140 Vester
Skerninge, Bakkegården Thurø Søndervej 61 Svendborg
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Hotel Ærø . Brogade 1-3 . 5700 Svendborg . tlf: (+45) 6221 0760 . www.hotel-aeroe.dk . post@hotel-aeroe.dk

SVENDBORG

Gå i Elvira Madigans fodspor og oplev hygge, tradition og ægte dansk kvalitet på havnefronten i Svendborg

RE STAUR ANT

SVENDBORG

Restaurant Ærø . Brogade 1 . 5700 Svendborg . tlf: (+45) 4120 0976 . www.restaurant-aeroe.dk . mail@restaurant-aeroe.dk

NYBORGVEJ 110
TLF. 62 21 07 88
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KVALITETSKONTROL
FRA SVENDBORG
TIL HELE VERDEN
KEOFITT blev grundlagt i 1980 med udgangspunkt i at bedre steril
prøvetagning og dette vil altid være vores DNA. Med den baggrund
har vi altid været førende indenfor ventiler og andre produkter til
prøvetagning i pharmaceutisk, bioteknologisk, føde- og drikkevareindustrien. Alle vores ventiler bliver produceret og grundig testet i
Danmark inden de sendes ud i verden.
Uanset hvilken øl, sodavand, mælk eller kildevand du drikker her
eller i udlandet, så er der stor chance for, at kvalitetskontrollen er
sket med en stikprøve fra en KEOFITT ventil.
For KEOFITT er den lokale ånd vigtig og derfor støtter vi blandt
andet Rottefælden, Kulturpaladset, Caroline S og Musikskolen
Svendborgs Marimba Dream Team.

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

VI STØTTER KULTUREN
BEST WESTERN Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1

5700 Svendborg

Tlf. +45 6221 1700

booking@hotel-svendborg.dk

www.hotel-svendborg.dk
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dste grin i:
Kom og få årets be

H Cirkusrevyen
H DragsholmRevyen
H EsbjergRevyen
H Ganløse Revyen
H Gillelejerevyen
H Græsted Revyen
H Hjørring revyen
H Holstebro Revyen
H Kerteminderevyen
H Menstrup Revyen
H Nykøbing F. Revyen
H Odense Sommerrevy
H Pejseshow
H Randers Revyen
H Revyperler
H Revyraketten
H Rottefælden Svendborg
H Schou Tur i Herning
H STAND-UP REVYEN
H Sønderborg Sommer Revy
H Aalborg Vinterrevy
RevyDanmarks
samarbejdspartner:

Scan koden eller se mere på

www.revydanmark.dk
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© www.reklamehuset.dk

Revy ark
Danm

Jens Kroyer

MIN STØRSTE BRØLER

Jeg var til køreprøve. Efter en noget vaklende indsats
skulle jeg parkere i en parkeringsbås. Imens jeg koblede ud, så
jeg ud af øjenkrogen, at den motorsagkyndige åbnede sin mappe og
begyndte at udfylde mit midlertidige kørekort. Jeg blev så begejstret
(og temmelig lettet), at jeg glemte at trykke på bremsen. Så mens han satte sin
signatur for neden, trillede jeg stille og roligt direkte ind i rækværket for enden af
parkeringsbåsen. Hvordan det lykkedes mig at komme derfra med kortet i hånden,
husker jeg ikke helt, men de følgende uger kørte jeg rundt med et midlertidigt ét
af slagsen – med en underskrift, der pga. ”kollisionen” var blevet sendt hele
vejen på tværs af dokumentet.
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62 21 24 28

www.jsxl.dk

l

Stadig hele Sydfyns største lokale trælast og byggecenter

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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INVITER DINE KOLLEGAER MED TIL

7 AFTENER
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Årets julefrokost 2017 er en hel aften
med masser af underholdning, dans
og musik. Vi har plads til både store
og mindre virksomheder, afdelinger,
foreninger og mange andre.
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BRIAN

LARS

BRIAN

FOXY

MØRK ARVAD LYKKE LADIES
Book på

www.odeonodense.dk/jul
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Kim Brandt

MIN STØRSTE BRØLER

På teatrene er der ofte en regel om, at man ikke spiser og
drikker iklædt kostumerne, da de ofte skal holde længe og
blive ved med at se pæne ud. Men man kan jo komme til at
glemme det... På en forestilling på Århus Teater sad vi i en pause og
hyggede. Pludselig opdager jeg, at jeg ikke har fået klædt om til 2. akt, så jeg
springer op af stolen. Desværre havde en af mine medspillere allerede klædt om.
Der sad hun i en flot hvid balkjole med en kaffeplet på størrelse med Ærø. Nu var gode
råd dyre. Der blev gnubbet, gnedet og tørret efter bedste evne. Resultatet blev en
balscene med en elegant pige i en kjole, der skulle have været hvid – men nu
lignede noget, en mekaniker havde tørret hænder i.
Det kostede en ordentlig skideballe og en rensning...
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Årets Revykager er kunstneriske smagsoplevelser

Udviklet
i samarbejde
med Odense
Marcipan

Hos GuldBageren er håndværk

ikke bare håndværk, det er kunst!
KonditorKunst er en smagfuld kombination af stolthed og passion,
gode råvarer og lækre små detaljer – en sød nydelse, der henvender
sig til de kvalitetsbevidste kunder. Og de smagsbevidste.
Årets Revykager er udviklet i samarbejde med
Odense Marcipan, der igennem mere end 100 år har specialiseret
sig indenfor kager, dessert og konfekt.
Se sortimentet i din lokale GuldBageren butik.
Find nærmeste GuldBageren butik på guldbageren.dk

4324_Konditorkunst_210x297_NY.indd 1
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Vi leverer spille- & morskabsautomater
til mange
Kom til Svendborg gode forretninger
oplev et hav af både, Yamaha motorer og få et tilbud du ikke kan afslå!

Kom til Svendborg

Jeanneau Merry Fisher 605

Jeanneau Merry Fisher 795

Jeanneau Merry Fisher 695

Jeanneau 5.5 Cap Camarat WA

Kom til Svendborg oplev et hav af både, Yamaha motorer og få et tilbud du i
DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F100DETL

Tagtækkervej 1
5230 Odense M

kr. Merry Fisher 695 Tilbud 399.000
kr.Merry Fisher 795
Jeanneau Merry Fisher 605Tilbud 269.800
Jeanneau
Jeanneau

Tilbud
547.000
Jeanneau
5.5kr.
Cap Camarat WA

Yamarin 65DC

Yamarin 63HT

63 15 01 01

Jeanneau
Tilbud med stor udstyrspakke
og Merry Fisher 795
Yamaha F100DETL

Tilbud med ekstra stor udstyrspakke
og Yamaha F150DETX

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F115BETL

Jeanneau 56 Bow Rider

SIDEN 1957

Jeanneau
Merrytilbud
Fisher 605 du ikke
Jeanneau
Merryafslå!
Fisher 695
oplev et hav af både, Yamaha motorer og
få et
kan

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F100DETL

Yamarin 46SC
Tilbud med ekstra stor udstyrspakke
og Yamaha F150DETX

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F115BETL

Tilbud 269.800 kr.

Tilbud med ekstra stor udstyrspakke
og Yamaha F150DETX

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F115BETL

Tilbud 269.800 kr.

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F150DETX

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F115BETX

Jeanneau 56 Bow Rider Tilbud 220.000 kr.
Yamarin 63HT

Campion 500 Chase

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F100DETL

Jeanneau
56 547.000
Bow Rider
Tilbud
kr.

Tilbud 399.000 kr.

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F100DETL

Yamarin
65DC
Tilbud 326.000
kr.

Yamarin 65DC

Yamarin
63HT kr.
Tilbud 236.000

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F30BETL

Yamarin
Tilbud 432.000
kr. 46SC

Campion 550 OB BR Chase

Campion 530 Chase

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F100DETL

Tilbud 99.900 kr.

Campion 542 SC Explorer
Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F150DETX

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F115BETX

Vi leverer spille- & morskabsautomater
til mange
gode forretninger

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F100DETL

Tilbud 220.000 kr.

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F150DETX

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F115BETX

Tilbud 220.000 kr.

Campion 550 OB BR Chase

Campion
53099.900
Chasekr.
Tilbud

Tilbud
Yamah

Tilbud 432.000 kr.

Tilbud 326.000 kr.

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F30BETL

Campion
Chase kr.
Tilbud500
432.000

Tilbud 326.000 kr.

Tilbud
Yamah

Tilbud 547.000 kr.

Tilbud 399.000 kr.

www.automatfyn.dk · e-mail: mail@automatfyn.dk

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F100DETL

Jean

Tilbud 236.000 kr.

Ca

Tilbud med stor udstyrspakke og
Tilbud med stor udstyrspakke og
Tilbud med stor udstyrspakke og
Tilbud med stor udstyrspakke og
Campion
500 Chase
BR Chase
Campion Yamaha
530 Chase
Campion 542 SCYamaha
ExplorerF115BETX
Yamaha
F100DETL EFI
Yamaha
F150DETX
F150BETL EFI Campion 550 OB

Tilbud 255.000 kr.

Tilbud 315.000 kr.

Tilbud 299.000 kr.

Crescent 535 Classic

Crescent 506 Argo

Crescent 491HT Gemini

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F100DETL EFI

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F100DETL EFI

Tilbud 255.000 kr.

Brig E480 Eagle Luxus Rib

Tilbud 255.000 kr.

Crescent 506 Argo

Crescent
491HT
Gemini
Tilbud
289.000
kr.

Tilbud
Yamah

Tilbud 315.000 kr.

Tilbud 299.000 kr.

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F115BETX

Crescent
535
Classickr.
Tilbud
315.000

Tilbud 299.000 kr.

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F150DETX

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F150BETL EFI

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F150DETX

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F150BETL EFI

Tilbud 289.000 kr.

Br

Tilbud
med stor udstyrspakke Crescent
og
Tilbud
med stor udstyrspakke
og Eagle Luxus
TilbudGemini
med stor udstyrspakke Crescent
og
Tilbud Rib
med stor udstyrspakke og
Crescent
535 Classic
506
Argo
491HT
Brig E480
Yamaha F30BETL

Yamaha F30BETL

Yamaha F40FETL

Tilbud 159.000 kr.

Yamaha F70AETL

Tilbud 132.000 kr.

Tilbud 158.000 kr.

Tilbud 198.000 kr.

KÆMPE YAMAHA MOTOR UDSTILLING
KOM OG SE ALLE
STØRRELSER
Tilbud med stor udstyrspakke og
Tilbud med stor udstyrspakke og
Tilbud med stor udstyrspakke og
Kæmpe Yamaha udstilling
2.5hK
Yamaha F30BETL– Kom og se
Yamaha
F40FETL – 300hK! Yamaha F30BETL
SIDEN 1957

DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING

Tilbud 159.000 kr.

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F30BETL

Tilbud med stor udstyrspakke og
Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha
F30BETL
Yamaha F40FETL
Kæmpe Yamaha
udstilling

Tilbud
Yamah

Tilbud 132.000 kr.

Tilbud 158.000 kr.

Tilbud med stor udstyrspakke og
Yamaha F70AETL

TagtækkervejTilbud
1 158.000
KÆMPE
YAMAHA MOTOR
UDSTILLING
KOM OG SE ALLE STØRRELS
Tilbud 132.000
kr.
kr. 2.5hk – 300hk!
Tilbud 198.000
kr.
– Kom
og se
FRA 2.5HK TIL 200HK I VORT SHOWROOM!
5230YAMAHA
Odense
KÆMPE
MOTORM
UDSTILLING KOM OG SE ALLE STØRRELSER

Tilbud 159.000 kr.

hed 100 hK...

nYhed 25 hK...

FRA 2.5HK
200HK I VORT SHOWROOM!
63 15
01TIL01
Letvægter – Øko
nomisk
i drift – Kompak
t–
Trollingspeed – EFI.

www.automatfyn.dk · e-mail: mail@automatfyn.dk

nY
ere vægt – 2
1.8L 4Cyll. – Lav
Trolling speed –
D-instrumenter –
– EFI.
Startspærresystem

BYt til nYt. Netop nu kampagnepriser på 2,5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9,9 -15 -20 - 25 HK
Leif Larsen Marine A/S

•

Håndværkervænget 6

•

5700 Svendborg

Leif Larsen Marine A/S
Leif Larsen Marine A/S
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•

Håndværkervænget 6

•

•

Tlf.

•

•

Tlf. 6222 8911
Håndværkervænget 6
•

www.leiflarsenmarine.dk

•

•

5700 Svendborg

.leiflarsenmarine.dk

•

Tlf. 6222 8911

•

Aalborg

Vinterrevy
17. november - 9. december 2017

Julebuffet,
revy, musik
& dans
Pr. person ........
Ekskl. drikkevarer

615,-

Øl/vand ad libitum kl. 18-01
Pr. person .................

328,-

Rabat ved køb af billetter til større
selskaber - læs mere på akkc.dk

KAPELMESTER:

Morten
Wedendahl
MEDVIRKENDE:

• Rasmus
Krogsgaard
• Vicki Berlin
• Pernille
Schrøder
• Thomas Mørk

Middag, revy
og overnatning

Julebuffet (i salen), revybillet, musik
& dans, overnatning i dobbeltværelse
inkl. morgenbrunch
Pr. person .................

1.099,-

(Tillæg ved enkeltværelse: 284,-)

SE MERE PÅ:

Bestilling: SCANDIC AALBORG CITY
Tlf. 7012 5151

akkc.dk
Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · Billet: Tlf. 9935 5566 (hverdage kl. 12-17)
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Pia Ullehus

MIN STØRSTE BRØLER

Jeg var et år med i en sketch, hvor jeg skulle spille
en tjener der går rundt i salen, og som Jan skulle låne
100 kr. af! Da Jan har fået de 100 kr. går jeg ud fra salen. Jeg
opdager en blandt publikum, som sidder med et kamera – og jeg er så
focuseret på denne person, at jeg bliver ved med at kigge gennem dørsprækken på
denne person, med det resultat at jeg glemmer at gå ind i salen igen, for afslutningen
på sketchen var at Jan skulle give mig de 100 kr. tilbage! Jeg var meget tæt på at
ødelægge nummeret!! (sketchen kunne ikke
afsluttes før jeg kom ind igen)!
PS! Det var ikke et kamera at manden blandt publikum
sad med, men derimod en teaterkikkert!!
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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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Laila Hansen

FORMAND, DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROTTEFÆLDEN

ROTTEFÆLDEN FOR 134. 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
134 år – men skidt det er ikke afgørende – det
vigtigste er at vi nu er klar til sæson 2017.
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.
Er der noget i Svendborg, der er traditionsbunden,
er det Rottefælden. Rottefælderevyen er Danmarks
ældste fungerende revy og en af Svendborgs stolte
kulturelle kendetegn, hvor revyen er med på det
hele – undtagen kedsomhed.

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
Svendborgrevyen, der nu for 134. gang glæder
alle Danmarks revyelskere.
Vi er i Rottefældebestyrelsen både stolte og glade
for at kunne huse landets ældste revy. Stolte fordi
anerkendte kunstnere hygger sig ved at stå på
scenen i vores lille revyteater, som i øvrigt
igennem årene har været udklækningssted for
utroligt mange folkekære og komiske kunstnere.
Glade fordi revyen er med til at gøre huset til et
sted, hvor alle kan lide at komme.
Bygningen er i øvrigt 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 omkranser
55

ODENSE

76.

POLITIORKESTER

JULEKONCERT 2017
JOHNNY LOGAN
ANDREA HEICK GADEBERG
CHRISTOFFER BRODERSEN
SØREN OKHOLM
SANDRA ELSFORT

9jub0ilæåurmssrt
konce

Konferencier: Trine Gadeberg
Dirigent: Peter Holling
ODENSE KONCERTHUS

CARL NIELSEN SALEN
2. og 3. december 2017

Læs mere på www.odensepolitiorkester.dk
eller følg os på facebook
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Ann_118x180_Rottefaelden_2017.indd
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14/03/2017 22.36
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H.C. ANDERSEN FESTSPILLENE 2017
PRÆSENTERER

DEN LILLE HAVFRUE
FRILUFTSTEATRET – DEN FYNSKE LANDSBY, ODENSE

12. JULI TIL 5. AUGUST DAGLIGT KL. 16.00
FORMIDDAGSFORESTILLING DEN 2. AUGUST KL. 11.00
KØB DIN BILLET PÅ HCANDERSENFESTSPILLENE.DK
ELLER VED INDGANGEN TIL LANDSBYEN
BILLETPRISER (INKL. PROGRAM) VOKSNE: 120,- BØRN: 60,(DER TILLÆGGES ET GEBYR PÅ KR. 10 PR. BILLET VED ONLINEKØB)

HUSK TEATERBILLETTEN GIVER ADGANG TIL DEN FYNSKE LANDSBY HELE DAGEN
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Guy Moscoso

MIN STØRSTE BRØLER

Jeg skulle på mit livs
store rejse til Japan, men - men kalenderen og jeg var ikke helt enige!
Kom en dag for tidligt til lufthavnen for at hoppe på et fly!!
Der blev undersøgt mange ting, inden jeg fik lov til at fortsætte
rejsen! Jeg fik da heldigvis en ekstra dag i Japan!
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REVYERNES REVY

2017

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

Søndag den 13. august kl. 17.00
i Cirkusrevyens telt på Dyrehavsbakken

Billetsalget starter torsdag den 1. juni kl. 12.00
via Cirkusrevyen.dk eller billettelefon 3963 3802
60

Danmark dejligst
Vi hylder det danske sommerland og det gode selskab
med spændende ture rundt i kongeriet

Bornholm 6 dage

fra kr. 4.198

Skagen og Læsø 4 dage

kr. 3.698

Skønne Samsø, 1 dag

kr. 898

Afrejse 3/7, 17/7, 25/7, 21/8, 3/9, 10/9, 14/10
Oplev Solskinsøen med Gudhjem, Hammershus, røgeriet i Svanneke, Østerlars
Rundkirke, Dueodde, Christiansø og meget mere. Godt hotel kun 100 meter
fra Balka Strand. Inklusiv halvpension og alle udflugter.

Afrejse 6/6, 22/6, 14/8, 21/8
Besøg toppen af Danmark med de mange solskinstimer. Oplev Sandormen til
Grenen, Gl. Skagen og den tilsandede kirke. Rundtur på Læsø til bl.a. saltsyderi og Vesterø Kirke. Lækkert hotel med halvpension og swimmingpool.

Afgang 20/8

Se www.gislev-rejser.dk/dk • Tlf. 62 29 12 10
Mandag - fredag kl. 9 - 17, lørdag kl. 9 - 12
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EKSKLUSIV SPONSORER

STORSPONSORER
Focus Advokater
Schiang Living
AV Center
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One House
Odeon

H. J. Hansen
P. Christensen

Hvem er med

Medvirkende: Jan Schou, Anne Herdorf,
Camille Rommedahl, Kim Brandt
Instruktør: Carsten Friis
Direktion: Pia Ullehus, Danartist ApS
Kapelmester: Jens Krøyer
Musikere: Guy Moscoso, Ole Caspersen
Koreograf: Kim Brandt
Scenografer: Pia Ullehus og Henning Pedersen
Kostumier: Hanne Mørup
Syerske: Tina Balleby Madsen
Frisør: Klippehjørnet v/Vivian Lynge
Forestillingsafvikler: Louise Vangkilde
Lys-design: Christian Holbech Andersen, CBA Lysteknik
Lyd-design: Anders Brincker
Lyd & lys-afvikling: Anders Brincker
Web-designer: Tine Lehrmann
Teaterlæge: Lasse Hessel
Teater opbygger: Henning Pedersen og Ove Ullehus
Videoproduktion: Mayday Film A/S
Foto: Niller
Programproduktion: STEP
Tak til: 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, Torben Schmidt, Steff Houlberg, Flemming BC, AV Center, Peder Most Garden,
Synoptik, Rekvisitør Pernille, Ove Jørgensen, Ellen Sandal v/Hotel Ærø, Blomstergalleriet Watz, Gorilla
park, Færgen Helge, Naturama, Carnet, Amagerbrogade, Cirkus Arli, BOBS Juicebar, Olav Smidt, René
Szczyrbak, Lotte, Tina, Anne, og Johanna, alle tjenerne, Publikum, alle dem vi har glemt.
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