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Revy med mere bid i 

Hils på fremtidens arbejdsstyrke. Publikum møder blandt andre kirurgen, Thomas Bjerre, med 
Parkington. Det er interessante operationer, han udfører. Gerda alias Tina Nedergaard, der er 
stripper men på grund af alderen og dermed farten, mister publikums interesse. De er væk, 
inden hun får smidt tøjet. Frederikke Kjær ses her som postbud med rolator.             Side 14

Politi forstod ikke 
sund fornuft
                    Side  16

Messe for slanger 
og andre reptiler
               Side  6

Anekdoter og guitar 
med Billy Cross  
               Side  3               

SSP: Rusmidler 
skal spottes hurtigt  
                Side  2

Læs os 
online

naestved-bladet.dk

- også på Facebook

Foto: Asbjørn Holm

KAMPAGNETILBUD:

Kindhestegade 11a, Næstved

Ved køb af et 
sæt high-end 
høreapparat hos 
Hørecenteret, 
får du et gave-
kort med på en 
lækker brunch 
eller middag 
for 2.

Bestil tid 
allerede 
i dag. 

Vi ses!

værdi 165,-

NEGLE-
FORSTÆRKER
OG NEGLEOLIE110.-

SÆTPRIS

Service og kvalitet, der ikke koster ekstra
    Torvestræde 3 • 4700 Næstved • tlf. 55 72 05 15

GAVEKORT TIL DEAL.DK
– EN GOD GAVE BÅDE AT GIVE OG FÅ …

Hvad du ønsker skal du få …
Ønsk dig et gavekort, så kan du få lige det, du 
ønsker dig. Husk at melde dig til nyhedsmails 
på Deal.dk: Så får du hver dag spændende 
muligheder for at anvende dit gavekort direkte 
i din mailbox.
Bliv den glade giver …

Så er du sikker på, at modtagerene får 
noget, de bliver glade for. Uanset 

beløb får din gave større værdi på 
Deal.dk – og det er nemt. Køb din 
gave nu. Vi kan også sende direkte 

til modtageren.

www.deal.dk/gavekort
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Temaet for dette års 
revy er Gør Det Selv. 
Det står til publikums 
frie fortolkning, men 
det er til at genkende 
i mange af sketche-
ne.
Tekst og foto Asbjørn Holm

REVY: Stemningen blandt 
skuespillerne er høj i sminke/
omklædningsrummet inden 
startskuddet til premieren på 
årets Næstved revy for alvor 
går igang. 

De næste par uger skal de 
underholde rigtig mange for-
vetningsfulde publikummer. 
Det er 29. gang revyen løber 
af stablen, og det mærkes 
tydeligt, at den er populær. 

Der bliver fjollet og grinet. 
De værste nerver har lagt sig 

efter en vellykket general-
prøve, og alle er tændte og 
spændte på at underholde det 
150 mennesker store veloop-
lagte publikum.

 Ideerne til de mange sket-
ches er blevet til i fællesskab. 
De er blevet afprøvet, gen-

nemarbejdet og forfinet man-
ge gange. Arbejdet startede 
i uge 42, og det er nu det 
gælder.

Meget af materialet er der 
blevet luget kraftigt ud i, så 
det bedste står tilbage, fortæl-
ler revyinstruktør Per Rasmus-
sen. - Det skal være aktuelt, 
og vi skal selv synes det er 
sjovt, siger revyskuespillerne 
enstemmigt.

En forunderlig rejse
 Og det er en sjov rejse de 
syv skuespillere, Frederikke 
Kjær, Niels Weiglin, Annete 
Strømsholt, Thomas Bjer-
re, Tina Nedergaard, Martin 
Engelbæk og Charlotte Skov-
mand, tager publikum på. De 
har et veloplagt band i ryggen 
med musikerne Jacob Chri-
stoffersen Bjerre, Hans Hen-
rik Nielsen og Lars Bjerre.

 I selskab med mange 
forskellige velspillede perso-
nager flyver de to en halv 
time afsted. Og i år kommer 
revyholdet vildt omkring.

Mod øst og vest 
Det er et blik udover Euro-
pas grænser, hvor publikum 

blandt andet bliver inviteret 
til valgkamp med de to præ-
sidentkandidater i USA i en 
svinende valgduet. 

Samtidig har revyholdet 
også rettet et skarpt blik ind-
ad Danmarks egne grænser 
og kommer godt rundt om 
de love og lovforslag der 
kommer fra Christiansborg 
og særligt menneskerne bag 
dem. 

Og selvfølgelig kan Næst-
ved ikke undsige sig. Byen 
kommer også en tur under 
luppen i flere af de forskel-
lige numre.

Stærkt revyhold
 Alle 26 numre bliver udført 
og spillet utrolig godt, og det 
er et stærkt revyhold der alle 
yder deres bedste. 

 De rammer hver især de 
karakterer de spiller godt, og 
det er  med til at gøre ople-
velsen troværdig. 

Særligt Niels Weiglin og 
Tina Nedergaard står stærkt 
i hukommelsen med mange 
underholdende scener. Begge 
har fantastiske ansigtsudtryk 
og god timing.

 Den stolte revyleder Søren 
Nedergaard retter en særlig 
stor tak til alle de frivillige 
bag scenen som publikum 
ikke ser. - Vi har nogle fan-

tastiske frivillige som yder 
et kæmpe stykke arbejde, 
og som er med til at gøre 
at aftenen forløber som den 
skal, siger Søren Nedergaard. 
Velkommen til en velspillet 
velinstrueret og underholden-
de revy.
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Næstved revy skyder med skarpt

Næstved revy kigger udover 
Europas grænser. I Nillers 
kvarter er der fællessang over 
Bjørnen Sover. Gæt hvilken 
person der hænger bag på 
Niels Weiglins ryg?

Niels Weiglin og Tina Nedergaard i skikkelse af Donald Trump 
og Hilary Clinton i en humoristisk svinende valgduet

Donald Trumps vælgere er klar til at lykønske ham med sejren.

Publikum møder den 42-åri-
ge mand i skikkelse af Tina 
Nedergaard. Han har det 
svært med det andet køn, så 
hans mor sender ham på 
blind dates.... og som altid 
med et uheldigt udfald.

Efter en våd nat i Næstved er Thomas Weiglin og Thomas Bjerre på vej hjem i en hullet Næstved 
by.Thomas falder i et hul - Nu  kan jeg sgu Mærke Næstved, udbryder han.


