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Af Esben Thoby

NÆSTVED: Guldkanterne 
er ikke til at komme uden-
om, og også både havnen 
og hjemsendte kommunale 
medarbejdere om fredagen 
bliver berørt i årets udga-
ve af Næstved Revyen, der 
har undertitlen ”Det var 
dråben”.

- Vi har en forpligtelse 
til at ramme Næstved lidt 
mere, end vi har gjort tid-
ligere, når vi er en lokalt 
forankret revy. Det, synes 
jeg, vi er lykkedes godt med, 
og der har også været fle-

re Næstved-ting at arbejde 
med i år, siger instruktør 
Martin Engelbæk.

- Samtidig skal vi også 
kigge på, hvad der sker 
rundt i verden. Jeg synes, 
vi har lavet en knaldham-
rende god revy, der rammer 
bredt, tilføjer han.

Revy er et spejl
Hvor Næstved Revyen nor-
malt har holdt sig til det gak-
kede og fjollede, så er der i 
2023 også flere indslag med, 
hvor det slet ikke er menin-
gen, at publikum skal grine. 
Det gælder for eksempel en 
opsang til Putin og nummeret 
”Den sidste bjørn”.

- Det har vi taget med, for-
di vi gerne vil vise, hvad en 
revy kan. Den skal både tale 
til det humoristiske men også 
være et spejl, så publikum 
kan tage lidt refleksioner 
med hjem. Vi kan ramme 
de hårde emner på en kon-
struktiv måde. Vores tekstfor-
fattere har haft gode idéer, 

og så har vi grebet bolden, 
forklarer Martin Engelbæk.

Aldrig fedt
Fredagens premiere i Kultur-
huset på H.C. Andersens Vej 
var for første gang i mands 
minde ikke udsolgt. Faktisk 
var der rigtigt godt med 
plads, og det ærgrer selvføl-
gelig instruktøren.

- Det er aldrig fedt, når der 
ikke er udsolgt til en pre-
miere. Vi er jo vant til fulde 
huse. Men vi ved også godt, 
at vi er ramt af en verden, 
hvor folk holder lidt ekstra 
på pengepungen, siger han 
og fortsætter:

- Skuespillerne synes jo 
også, at det er sjovere, når 
der ikke er tomt. Det er der 
nu heller ikke, men vi hå-
ber på lidt flere til de næste 
forestillinger. Jeg synes, man 
skal komme, fordi vi har lavet 
en revy, der sparker gang i 
lattermusklerne og giver lys 
og glæde i en mørk og tru-
ende tid.

Så er Næstved Revyen 
atter i gang
REVY. Der er både det sjove og det seriøse, noget fra Næstved og udsyn 
til verden i Næstved Revyen 2023 

Henrik Bro Andersen leverer en energifyldt indsats på scenen.
REVY



31Ugeavisen  I  Næstved 8. februar 2023

Tina Nedergaard i den tilbagevendende rolle som den bramfri dreng 
Mikkel. 

Dr. Watson og Sherlock Holmes levendegjort af Anette Strømsholt og Anton Nygaard Dahrup.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) var godt underholdt af de i alt 29 indslag.

Igen i år er det Kristian Strømsholt (tv.) og kapelmester Hans Henrik Nielsen, der står for musikken.
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