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Instruktør	

	

Søren	
Nedergaard	
Revyleder	

	

Velkommen…	
Kære Gæst! 
Det er os en glæde, at byde velkommen til endnu en omgang sjov og 
ballade, satire og skæve vinkler på året der gik. Det er bestemt ikke 
altid tingene går, som alle håber og forventer i kommunen, regionen 
eller rundt omkring i Danmark. Det er vi godt tilfredse med, for så er 
der noget at grine af, og det er det, der er meningen med at lave revy. 

Vi har igen i år lagt os i selen for, at du skal få nogle sjove og hyggelige 
timer, og igen i år har rigtig mange købt billet. Langt de fleste endda, 
da billetsalget startede midt i november. 

Skuespillerne og musikerne har sammen med instruktøren arbejdet 
ihærdigt for at lave en revy, som både pirker, driller og kalder på 
lattermusklerne. Vi bliver ofte spurgt, om revyen bliver lige så god som 
sidste år, og ofte må vi svare, det ved vi ikke, for det er først, når 
publikum sidder i salen, at vi får svaret.  

Vi er dog ikke i tvivl om, at det endnu en gang vil lykkes at levere en 
revy i høj kvalitet i denne 30. udgave af Næstved Revyen. Og når  
både publikum og hele revyholdet giver den gas, vil vi love, at vi går 
lige til stregen. 

Rigtig god fornøjelse! 
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Niels		
Weiglin	
52	år	

12.	sæson	
(heraf	2	som	
instruktør)	

	

Tina		
Nedergaard	

29	år	
13.	sæson	

	

Charlotte	
Skovmand4	

39	år	
5.	sæson	

	

Frederikke	
Kjær	
23	år	

6.	sæson	
	

Anette	
Strømsholt	

65	år		
29.	sæson	

	

Thomas	
Bjerre	
27	år	

5.	sæson	
	

Martin	
Engelbæk	

24	år	
2.	sæson	

	

På scenen…	
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1. akt… 

Scen	

A.m.b.A.



	

	  

2. akt… 

Scen	

A.m.b.A.



2.	akt	-	side	5	

	

Bemærk venligst…  
Revyen har kun få egne parkeringspladser, men p-pladserne ved 
Digtergårdens butikscenter kan benyttes. P-pladserne ved boligblokkene 
overfor revyen er private, og må derfor ikke benyttes. 

Af hensyn til trådløst udstyr og det øvrige publikum, skal mobiltelefoner 
og lignende skal være slukkede under forestillingen.  

Fotografering og videooptagelse er kun tilladt efter aftale.  

Mad- og drikkevarer må ikke medbringes i revyen. 

Spilledage i 2018… 
Fredag og lørdag 26. og 27. januar. 
Fredag, lørdag, søndag 2. - 3. og 4. februar. 
Fredag, lørdag, søndag 9.- 10. og 11 februar. 

Forestillingerne varer i ca. 2 timer plus en pause på ca. 20 min. 

Revybaren… 
Udvalget består af alm. og classic øl, rød- og hvidvin, diverse sodavand, 
kildevand og breezers. Der er desværre kun mulighed for kontantsalg. 

Danseaften… 
Efter revyen fredag den 2. februar er der dansemusik med den populære 
duo Butterflies frem til kl. 1.30.  

For at give plads til dansegulv vil de tre forreste borde blive fjernet og 
gæsterne ved disse borde får anvist tilsvarende borde bagerst i salen. 

Fredags-menuen… 
Forret: Spinatroulade med røget laks vendt i pikantcreme & krydderurter 
anrettet på sprød salat og garneret med crabmeat, hertil serveres 
hjemmebagt flutes med smør. 
Hovedret: Culottesteg stegt med herbes de provence. Sprængt 
svinemørbrad stegt med barbecue. Stegt kyllingebryst. Små kartofler 
stegt med pesto, grøntsags-timbale, spidskåls salat, pasta salat og 
årstidens salat. Bearnaise og timian sauce. 
Kage: Hjemmelavet chokolade trøffelkage med hyldeblomst topping & 
bær. 

Maden leveres af Madtrylleriet, som er ny leverandør i Næstved Revyen. 

Info…	
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Revymusikken… 

Scen	Lars	Bjerre	
Bas	
59	år	

5.	sæson	
	

Hans	Henrik	
Nielsen	
Piano	
48	år	

2.	sæson	
	 Jakob		

Christoffersen-Bjerre	
Guitar	
29	år	

9.	sæson	
	

Teknik & Service 
 
Per	Frandsen,	Hans	Emil	Christensen,	Benjamin	Nielsen,	Bendt	Andersen,	Ida	
Stenshøj,	Jan	Lohmann,	Jan	Jakobsen,	Flemming	Koch,	Janie	Koch,	Helen	
Nedergaard,	Birthe	Pedersen,	Preben	Pedersen,	Tove	Lohmann	&	Stine	Ludvigsen 
 
...samt	masser	af	hjælp	til	forestillingerne! 
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Billetsalget  
starter 

14. november 2018  
kl. 12.00 

	

Tak for besøget 
og 

på gensyn i 
	
	


