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NÆSTVED: Næstved Revyen fejrer 25-års jubilæum med udsolgt til alle
forestillinger.

Næstved Revyen
er stadig på toppen
AF MOGENS LORENTZEN

R

evy i Næstved. Det
har ingen fremtid.
Alle var negative.
Det var situationen i
1989, da Bjarne Vibo Jensen og den første Næstved Revy havde premiere.
Bjarne var sammen med
sin kone Birgit Dyrlund
initiativtagere til Næstved
Revyen. Deres baggrund
var blandt andet fem år
med Karrebæk Revyen.
Fredag aften var det
aktive par til premiere på
Næstved Revyen 2013 - jubilæum. 25 år. »Revy-barnet« var levedygtigt.
- Vi tænkte ikke så langt
den gang. Det var bare
hårdt arbejde. Og dengang
som nu handler det om
gode tekster, siger Bjarne
Vibo Jensen, der var revyleder de første 10 år - og

har set alle revyer.
Og jubilæums-revyen?
Lad os gå lige til sagen.
Birgit Dyrlund er meget
klar: Tina Nedergaard er
blomsten i truppen.
Således revy-veteranerne.

God revy
Sjællandske
placerer
Næstved
Revyen
2013
blandt de bedste. Skuespiller-holdet er en fin blanding af rutine hos Preben
Pedersen og Anette Strømsholt som veteranerne, der
også var med i den første
revy. Den lysende stjerne
er Tina Nedergaard, der
sammen med de sikre Allan Christensen og Niels
Weiglin når ud til publikum. Lisbet Lund Dietrich
og unge Frederikke Kjær
står svagere i billedet, men
den samlede trup leverer

en revy, der med hele 27
numre nok er lige lovlig
lang. Starten er for sløv,
og man skal næsten halvt
gennem første afdeling, før
der kommer et ægte grin.

munal-valg nævnes flere
gang. Kampen om borgmesterposten inspirerer - og
det er Carsten Rasmussen
og Helge Adam Møller, der
ifølge revyen er emnerne.

Bedre efter pausen

Dræbersneglen

Efter pausen kommer der
mere gang over feltet, og
ikke mindst takket være
et matador-nummer, skrevet af Palle Nielsen sætter
gang festen.
Næstved Revyen er en
traditionel
lagkagerevy
- sagt positivt. Og heldigvis er der masser af lokale
emner. Det starter allerede under spisningen forud
for revy-start, hvor Allan
Christensen som Dronning Margrethe kommer
i salen. I det hele taget er
sidste års dronninge-besøg
næsten et tema i revyen
- og det forestående kom-

Og en lille historie fra revyen: hvad får man hvis
man parrer en jægersoldat
og en vejmand? en dræbersnegl.
Den morede borgmester
Carsten Rasmussen sig
meget over.
Revyens succes er for
længst sikret. For femte år
i træk er der udsolgt, Ialt
1234 nåede at sikre sig billet. Og de fleste kommer
igen næste år.
Næstved Revyen opføres ialt syv gange - sidste
forestilling 10. februar. ■

Tina Nedergaard og Preben Pedersen på date. Foto: Anders
Ole Olsen

REVYHOLDET
Næstved Revyen spiller
i Fritidscenter, H.C. Andersensvej. Skuespillere:
Tina Nedergaard, Preben
Pedersen, Frederikke
Kjær, Anette Strømsholt,
Niels Weiglin, Lisbet
Lund Dietrich og Allan
Christensen. Instruktør
Nielss Bønsvig. Musikere: Martin Valsted og
Jakob Bjerre.
Birgit Dyrlund og Bjarne Vibo Jensen startede Næstved
Revyen for 25 år siden. Foto: Anders Ole Olsen

Niels Weiglin som præsten, der er klar til homo-vielser. Foto: Anders Ole Olsen

Revyholdet 2013: Annette Strømsholt, Tina Nedergaard, Allan Christensen, Frederikke Kjær,
Preben Pedersen, Lisbet Dietrich og Niels Weiglin. Foto: Anders Ole Olsen

