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DRAGØR: Allerede før man fik smidt 
frakken til fredagens premiere på 
årets Dragør Revy, gibbede et ape-
ritif-fnis i én. For ved indgangen til 
Dragør Fort, hvor Dragør Revy i år 
holder til, stod de minsandten og dan-
nede æresport med struttende bryst-
vorter og gav løfter om mere. De to 
granithavfruer, der topper listen af  
debatemner i Dragør i det seneste år.

Og selvfølgelig er der et nummer 
om havfruerne i selve revyen - frem-
ragende skrevet af de lokale tekstfor-
fatteres nestor, Axel Lange. Herregud, 
bare 94 år er han.

Han står også bag det andet af re-
vyens ultralokale numre, hvor han la-
der tidligere borgmester Allan Holst, 
spillet ganske vellignende af Morten 
Bo, synge på melodien Admiralens 
Vise om, hvordan man skaffer sig go-
de bestyrelsesben. Og det er lige så 
Lange-lurendrejet, som havfruehym-
nen. Hæ hæ. 

Ny energi på scenen
Udover et jubilæums-potpourri med 
lokale nedslag, bekender resten af re-
vyen sig til almengyldige emner, som 
også kan få grinet frem uden for Dra-
gørs bygrænser. Der er blandt andet 
tekster af Cirkusrevyens hovedforfat-
ter, Carl-Erik Sørensen. 

Og Dragør Revy har i år virkelig 
gjort sig spiselig for hele øen og det 
halve København med en kvalitet, der 
gør den seværdig og indeholder nok 
gode grin til, at man trygt kan ødsle 
en køretur helt ned på fortet.

I 2014 var skuespillerne de sam-

me som i 13, men i år er der tre nye 
ansigter i revyen. Scenevante, vel at 
mærke, og det gør ikke noget!

Lyskrøllede Birgitte Nielsen er et 
energibundt i sine roller - blandt an-
det den spadseredragt-pæne frue, der 
dirrer opstemt over sin ’Mand af pla-
stic’, som nummeret hedder.

En ny herreduo indtager i år sce-

nen. Yngstemanden, topcharmerende 
Jes Engsted med stærk mimik, og den 
lidt mere stille humorist Morten Bo, 
selv når han forskanser sig bag strit-
gebis og føntørret dansktophår i duet-
ten ’Du og jeg’ med Birgitte Nielsen.

Jes Engsted bidrager også med et 
par tekster. Bedst er den underfun-
dige ’Se det hele lidt oppefra’ som 

han har skrevet sammen med Dorte 
Munksgaard.

Den stærke grundstamme
Nyt er godt, men erfaring er suve-
rænt. Man får aldrig tanken, at no-
get kunne gå galt, når Dorte Munks-
gaard, aktiv i Dragør Revy i 26 år, 
svinger med et sæt vilde hængebab-

ser under hippiekjortlen i nummeret 
’En dame fra 70’erne’. Publikum hy-
ler af grin, og hun fortrækker ikke 
en mine.

Birgit Kjersner har været med i re-
vyen i otte sæsoner, og hun brillerer 
sammen med Morten Bo i Simon Nø-
iers ’Sølvbryllupsklar’ - hvor en stak-
kels, lalleglad mand ikke aner, hvor 
han har sin hustru. Og hvad sker der 
så, når man prøver at digte en fælles 
sølvbryllupssang.

Tag til Dragør og find ud af  det. 
Kapelmester Karl Erik Grønbech ak-
kompagnerer som sædvanlig på pia-
no vel hjulpet af  Jimmy Kjærsvold 
på trommer.

Og så skal vi ikke glemme instruk-
tør Michel Castenholt, der for tredje 
år i træk styrer løjerne og nok er en 
væsentlig trækkraft i at gøre revyen 
mindre lokal end for blot få år siden, 
men ikke mindre morsom.

Hele holdet i åbningsscenen for jubilæumsrevyen. Fra venstre Morten Bo, Dorte Munksgaard, 
Birgitte Nielsen, Birgit Kjersner og Jes Engsted. Foto: Michael Paldan

JA tak, Dragør Revy
ANMELDELSE.  Det er sgu’ sjovt! Tag en tur på Dragør Fort og oplev Dragør Revyens 90 års jubilæumsforestilling, der 
med inden- og udenbys veteraner og nye ansigter har et meget stærkt hold både på scenen og blandt tekstforfatterne.

Dorte Munksgaard svinger med attributterne som gammel fl ipper 
til omkvædet ’Sår’n var det ikke i ’erne’. Foto: Michael Paldan

 ■ Dragør Revys  års 
jubilæumsforestilling 
’Fort og godt’ spiller på 
Dragør Fort, Prins Knuds 
Dæmning  indtil . april

 ■ Der er endnu  
forestillinger, hvoraf flere 
allerede er udsolgt

 ■ Billetter på 
www.dragoerrevyen.dk 
- der er mulighed for 
tilkøb af menu på fortet

Det gør hun - og Birgit Kjersner - minsandten også i nummeret 
’Havfruerne’, der selvfølgelig måtte komme. Foto: Michael Paldan

Plastikkirurgerne, Morten Bo og Jes Engsted, har en særlig 
baggrund for at udføre deres arbejde. Foto: Michael Paldan


