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Næstveds stærke revyhold. Fra venstre Lisbet Lund Dietrich, Preben
Pedersen, Tina Nedergaard, Anette Strømsholt, Nielss Bønsvig,
Frederikke Kjær og Allan Christensen. Foto: Kim Rasmussen

NÆSTVED: Borgmesterskiftet og krakket i Max Bank fylder meget i årets revy. Udsolgt til alle forestillinger.

Næstved Revyen fortsat på toppen
AF MOGENS LORENTZEN

D

en hurtigsnakkende
borgmester,
Maxkrakket og regeringens løftebrud. Emnerne
er på plads i årets Næstved
Revy. Nummer 24 i en lang
række af perler. Og med en
toprevy i 2012 er der lagt
op til et brag af en jubilæums-revy næste år.
Næstved Revyen rider på
en følge af succes. For fjerde år i træk er der stort set
udsolgt før premieren. Kun
fire billetter er tilbage. Og
det betyder at årets revy
vil blive set af over 1100 tilskuere.
- Et positivt problem, men
vi kan ikke lave flere forestillinger. Det er synd for
dem, der går forgæves, siger revyleder Søren Nedergaard.
Sidste år kom daværende
viceborgmester
Carsten
Rasmussen for sent. Udsolgt.
Nu er han borgmester, og
sad sammen med fru Lisbeth på første række. Og
morede sig.

Revy i topklasse

Og Næstveds nyvalgte
borgmester var da også hovedtemaet i årets revy, der
er i topklasse. Teksterne
er morsomme og skuespil-

lerholdet udgør et sikkert
team. Rutinerede Preben
Pedersen, Anette Strømsholt og Allan Christensen
blev fremragende suppleret af de unge talenter Tina
Nedergaard og debutanten
Frederikke Kjær.
Tina Nedergaard har
været med i syv år trods
sine kun 24 år. Med sublim mimik og god kontakt
til publikum er hun sammen med Allan Christensen fremtiden i Næstved
Revyen. Og til fremtiden
hører også 17-årige Frederikke Kjær. Hun kontaktede i efteråret revylederen
og spurgte om hun kunne
bruges.
Publikum gav svaret
med bragende bifald til
den unge revystjerne. Hun
stråler af energi, talent og
lyst til at spille.
Velkommen i revyen. Vi
glæder og til næste år.

Et godt grin

Næstved Revyen kalder sig
en professionel amatørrevy. Det kan være svært at
definere, hvad det er. Men
årets revy er bare god. Et
godt grin.

mer, suverænt fremført af
Allan Christensen. Med
rumsterstang og »Vi er alle
i samme båd-visen« er der
kærlige smæk til både den
fartglade Gavnø-baron, en
glemsom Villy Søvndal og
løftebruden Helle Thorning. Eminent.

Svanesang for Max Bank

Preben Pedersens svanesang er et stærkt nummer
om Max Banks krak. Han
er selv mangeårig medarbejder i banken, og det var
gribende at se ham samle
tomme flasker i en bærepose fra den krakkede
bank. Og synge om aktionærer, der blev blakket af
på en dag. Lidt alvor bag
morskaben.
Næstved Revyen 2012
spiller sidste gang 12. februar.
Og næste år er der 25års jubilæum. ■

Hvad skal vi se i fjernsynet? - Allan Christensen, Nielss Bønsvig,
Lisbet Lund Dietrich og
Tina Nedergaard. Foto:
Kim Rasmussen

Den rutinerede sangskriver Palle Nielsen afslører, at han følger tæt med i
det lokale liv. Rigets tilstand
er et fremragende num-

Debutanten Frederikke Kjær og veteranen Anette Strømsholt
i morsom historie om gensyn. Foto: Kim Rasmussen

REVY-HOLDET
◆ Næstved Revyen spiller i Fritidscentret på
H.C.Andersensvej. Der er stort set udsolgt til de
resterende seks foretillinger. Kun fire billetter er
tilbage.
◆ Skuespillerholdet: Frederikke Kjær, Jan Lohmann,
Tina Nedergaard, Allan Christensen, Anette Strømsholt, Preben Pedersen og Lisbet Lund Dietrich. Jan
Lohmann måtte melde afbud til prermiere på grund
af sygdom. Han blev erstattet af instruktøren.
◆ Instruktør er Nielss Bønsvig.
◆ Musik: Frank Guldagger og Jakob Bjerre.

Flere oplysninger på revyens hjemmeside
www.naestvedrevyen.dk

Helle, Villy og Vestager spillede hovedroller i Næstved
Revyen. Den nye regerings store problemer med at leve op
til valgløfterne var en lækkerbidsken for tekstforfatter Palle
Nielsen, da han skrev teksten til Løftebrud. Rollerne som
Helle Thorning-Schmidt, Villy Søvndal og Margrethe Vestager
blev spillet af revyskuespillerne Lisbeth Lund Dietrich, Frederikke Kjær og Nielss Bønsvig. Allerede ved premieren kunne
den populære revy melde udsolgt til samtlige syv forestillinger. Foto: Kim Rasmussen

Frank Guldagger og Jakob Bjerre udgør revy-orkestret. Foto:
Kim Rasmussen

