
Morten Bo fra Brønshøj 
har endelig fået 
muligheden for at 
leve sin drøm ud som 
revyskuespiller

Af Dorthe Brandborg

Oprindeligt er han uddannet 
som kosmetolog og make-
up artist på Lancôme Beauty 
Institute i Paris, men inderst 
inde har der altid ligget en la-
tent ønske om en dag at stå 
på en scene. 

Jeg har drømt om denne 
mulighed, siden jeg var barn. 
Jeg har spillet masser af ama-
tørteater, men i mit professi-
onelle liv har jeg altid stået 
på den anden side af tæppet 
som make up artist. Jeg har 
færdes i skuespillermiljøet i 
rigtig mange år, men det var 
først for nyligt at jeg hoppede 
ud, da jeg fi k mulighed for at 
gå til casting hos Michel Ca-
stenholt, der skulle instruere 
Dragør Revy, fortæller Mor-
ten Bo, der også har søgt ind 
på skuespillerskolen to gange 
– dog uden at komme ind.

Den 36-årige Morten Bo 
kommer oprindelig fra Fjer-
ritslev i Nordjylland, men 
fl yttede til Brønshøj for 15 
år siden. Til dagligt arbejder 
han som webshopmanager i 
et parfumefi rma, men det er 
drømmen at spille revy, der 

driver ham. I fl ere år han også 
været ude at optræde med 
duoen Stine og Martin, som 
laver underholdning til en-
hver fest.

-Jeg kan godt lide det 
der med at tage en hat og et 
par tænder på, og så er man 
pludselig en anden. Satire og 
humor betyder rigtig meget 
for mig og jeg elsker at grine 
og ikke mindst at få andre til 
det, fastslår Morten Bo, der 

i øjeblikket har en fest hver 
dag, når han går på arbejde i 
Dragør Revy.

-Det må på sigt gerne bli-
ve min levevej, men nu må vi 
se, hvilken vej det bærer. Jeg 
er i alle tilfælde sikker på, at 
jeg er havnet på den rigtige 
hylde, forsikrer Morten Bo.
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Dags dato Tirsdag den 3. marts 2015

Dagens navn: Kunigunde – opkaldt efter en meget from 
kvinde, der var gift med den tysk-romerske kejser Henrik 
2. Hun kunne udrette undere og var efter sigende uberørt 
jomfru hele sit liv.
Solopgang: kl. 6.57
Solnedgang: kl. 17.48
Dagens længde:  10 timer og 51 minutter  

(tiltaget 3 timer og 50 minutter)

Hvad skete:
1851:  A.C. Illum åbner en forretning på Østergade i 

København.
1955:  Første optræden af Elvis Presley i tv.
2002:  En folkeafstemning i Schweiz siger ja til  

medlemskab af FN.

Kort Nyt
Af Erik Fisker

Movia stopper ikke salget af 
kontantbilletter i 5A
Danmarks Radio har oplyst, at Movia vil stoppe salget af 
kontantbilletter i buslinje 5A. Det er ikke korrekt. Movia be-
sluttede i januar 2015 at fastholde kontantbilletsalget i linje 
5A. Beslutningen tager højde for, at en del passagerer stadig 
er afhængige af at kunne købe kontantbillet hos chaufføren. 
Samtidig er salget af kontantbilletter i linje 5A beskedent, 
og salg af kontantbilletter hæmmer således ikke fremkom-
meligheden. Det er korrekt, at Movia har undersøgt, om det 
ville være en god ide at udfase kontantbilletten, men dette 
har Movia vurderet ikke var tilfældet, og tankerne om en 
såkaldt pengeløs buslinje 5A er derfor skrinlagt. Linje 5A 
er Nordens største buslinje og havde 20.102.081 passagerer 
i 2014.

Ny forpagter i caféen i Pilegården
Med udgangen af februar stoppede Café Glad som forpag-
ter af caféen i Kulturhuset Pilegården, og allerede den 1. 
marts startede Linda Fagerstrøm som ny forpagter, og sam-
tidig skiftede caféen navn til Café Pilen. Linda Fagerstrøm 
er i forvejen godt kendt med Pilegården og mange brugere 
af kulturhuset, da hun var tilknyttet køkkenet før bortfor-
pagtningen.

Serviceforringelse til husejerne
I øjeblikket behandles politisk på Københavns Rådhus et 
forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald m.m., og i 
den forbindelse er det blevet klart, at politikerne i Køben-
havn ved fastsættelsen af takster på området har gennem-
ført en markant serviceforringelse for husejerne. Tidligere 
har husejerne kunnet få stillet en container til gratis rå-
dighed til større mængder haveaffald, men fra 1. januar i 
år koster det 1.450 kr. En oplysning som kommunen ikke 
har fundet det umagen værd at orientere husejerne om – på 
trods af en nyligt husstandsomdelt fl ot folder om affald.
Under den politiske behandling af regulativet er det i øvrigt 
kommet frem, at der bør ske en præcisering af at lejligheds-
vis ekstra affald medtages uden ekstra udgifter for borgeren 
samt en præcisering af, at skraldemanen skal afl evere be-
holderen samme sted som den blev hentet

Frank Jensen modtager 
Årets Økopris 
Københavns overborgmester Frank Jensen modtog i sidste 
uge Årets Økopris 2015 på Copenhagen Food Fair. Prisen 
uddeles af Økologisk Landsforening og hylder ildsjæle, der 
gør en indsats for at udbrede øko-måltider i landets stor-
køkkener. Hver dag bliver der nemlig lavet 60.000 måltider i 
Københavns Kommunes offentlige køkkener, og 80 procent 
af disse er i dag økologiske. 
- Hvor er jeg bare pavestolt over at stå her i dag. Jeg mod-
tager prisen på vegne af blandt andre 1.750 medarbejdere 
i Københavns Kommune, som hver eneste dag ude i vores 
vuggestuer, børnehaver og plejehjem er med til at sikre, at 
det her ikke bare er en mission på et stykke papir, men at 
det praktiseres i virkeligheden verden, sagde overborgme-
ster Frank Jensen.
Han understregede, at den høje økologiprocent ikke er 
opnået ved at booste budgetterne, men ved at køkkenerne 
bl.a. minimerer madspild, skruer ned for kødet og op for 
sæsonens grøntsager og i højere grad laver mad fra bunden.

Formanden for Økologisk Landsforening, Per Kølster (tv), 
overrækker prisen til en stolt overborgmester Frank Jensen. 
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På med en hat 
og et par tænder

-Jeg har altid været på den anden side af tæppet. Nu får jeg 
endelig muligheden for selv at stå på sccenen, siger Morten 
Bo.     Foto: SKfoto.dk

-Vi har det så sjovt sammen. Vi er blevet som en familie, fortæller Morten Bo, der står på scenen 
med Dorte Munksgaard, Birgit Kjersner, Jes Engsted og Birgitte Nielsen, som alle er revy-vante.

 Foto: SKfoto.dk

Fort Og Godt – en kanon 
revy har premiere den 6. 
marts - 11.april
I år kan revyen fejre 90 års 
fødselsdag og den am-
bitiøse amatørscene på 
Amager har fostret talen-
ter til de mere professio-
nelle scener. Blandt dem, 
som tidligere har trådt 
barneskoene i Dragør Re-
vyen, er fx Ulla Jessen, Bo-
dil Udsen, Ib Schønberg og 
Gotha Andersen og Victor 
Borge som man roligt kan 
sige, også har opnået stor 
succes udenfor Dragør.
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