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Næstved Revyen overgår igen sig selv

Med et oplagt og godt spillende revyhold og en perlerække af velskrevne tekster har Næstved Revyen endnu engang
Side 20
vist et niveau, der ligger langt over, hvad man kan forvente af selv erfarne amatører.

Kom hurtigt i gang
igen..
Selv om du ikke er udøvende
sports-stjerne, kan du nu få en stjernebehandling hvis uheldet
skulle ramme dig.
En af Danmarks bedste
kirurger i idrætsskader,
med speciale i knæ og
skuldre, er nu blevet
fast tilknyttet til Privathospitalet Møn.
Det er gratis…
Lige nu kan du hos os blive
behandlet gratis efter fire ugers
ventetid i det offentlige, eller hvis
du har en sundhedsforsikring.
Og hos os er der ingen ventetid.
Professionelt miljø…
Privathospitalet Møn er Danmarks
fjerdestørste med fire operationsstuer
og en fast tilknyttet stab af specialister,
der udfører udredning og behandlingen
inden for hele 11 specialer.
Læs mere på: privathospitaletmoen.dk

Ta’ kørekort til bil

VINTER
TILBUD

8.850,-

Lovpakke kr.
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Købmagergade 15, Næstved






Nyt teorihold starter:
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Langgade 57E - 4780 Stege - 7610 4060
info@privathospitaletmoen.dk
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Igen en forrygende og festlig aften
Næstved Revyen er ved at have et luksusproblem - forventningerne til
årets revy er tårnhøje. Men også i år blev de til fulde indfriet.
NÆSTVED Det er nok ikke for

meget at sige, at årets revy er den
bedste i en lang årrække. De syv
optrædende sprudlede af liv og lyst
og blev godt akkompagneret af
musikerne, der i enkelte numre deltog med andet end musik.

“Ring bare”- Næstveds nye
borgmester var et selvskrevet
offer i året revy.

Teksterne i år hører også til de
hidtil bedste - og skal nogen fremhæves bør det være tekstforfatterne Palle Nielsen og Nielss Bønsvig,
der stod for en stor del - de evner
at bruge sproget alsidigt og dobbeltydigt.
Skuespillerne er de gamle kendte med en enkelt ny - Frederikke
Kjær som brændte overbevisende
igennem på scenen. Ny på scenen
var også instruktør Nielss Bønsvig,
der var trådt til grundet Jan Lohmanns sygdom. Niels kan man kun
ønske som fremtidig deltager i sceneholdet.
Og så er der alle de andre medvirkende, foran og bag scenen, der
havde gjort et stort arbejde og fik
alt til at fungere optimalt.
De mange numre var en god tur
rundt om både lokale, nationale og
aktuelle emner. I løftebrud blev der
holdt bryllup mellem Helle og Villy
med betalingsring og det hele eller var det afbetalingsring?
Næstveds nye borgmester måtte stå for skud et par gange, Allan
optrådte med rumsterstang og tog
rigets og kommunens temperatur
- et nummer, der fik et velfortjent
og rungende bifald.
Ældreplejen med robotter gav et
bud på fremtiden, tog der ikke
kommer, og hvortil der i øvrigt ikke
kan købes billetter, de tre tenorer,
hvor den ene havde misforstået
kjole og hvidt og derfor kom i hvid

kjole, eller den helt uforlignelige
“De små Synger” og hvorfor denne
sangbog fordærver de små... Efter
dette nummer bliver det fremover
svært for forældre og bedsteforældre at synge for de små uden at
komme til at more sig.
Der er ikke så meget mere at
bemærke end - tak for en forrygende god aften med Næstved Revyen
2012.
Et morsomt og lidt skræmmende
bud på fremtidens ældrepleje.

Finalen - og tak for i aften blev mødt med stort og vedvarende bifald.
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