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Philip Lynott 70 År - The 
Philip Lynott Birthday Bash

18. oktober

Rockers by Choice

19. oktober

Shotgun Revolution

24. oktober

Tinariwen (ML)

28. oktober

Third Eye Blind (US)

30. oktober

Yellowjackets (US)

31. oktober

Metallica Jam

1. november

Killswitch Engage (US)

2. november

Frank Carter 
& The Rattlesnakes (UK)

3. november

Life of Agony (US)

4. november

Carsten Dahl Trinity

5. november

Skillet (US)

7. november
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Kulturhuset

12 – 13/10: kl. 12.15 

12 – 20/10: kl. 14.30

8 – 9/10: kl. 16.00
10 – 20/10: kl. 17.30

Danmarkspremiere:
10 – 20/10:    kl. 16.15

8 – 9/10: kl. 20.20
10 – 20/10: kl. 20.00

EN WIKKE & RASMUSSEN FILM
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Bestil billetter på kulturhusetkastrupbio.dk
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8 – 9/10: kl. 18.20
10 – 20/10: kl. 18.30

Danmarkspremiere:
10 – 20/10: kl. 20.30

WILL SMITH WILL SMITH

HVEM REDDER DIG FRA DIG SELV?

12 – 13/10: kl. 12.45 + 15.00
14 – 20/10: kl. 12.45

14 – 20/10:    kl. 12.15 + 15.00

I efterårsferien (12 – 20/10) 
åbner vi alle dage kl. 11.45

Hollænderdybet 1, 2300 Kbh. S. +45 32549550 Info@kareten.dk 

få et interessant og anderledes indblik 
i det fortryllende og fantastiske samuel 
smith øl-univers på kareten fredag d. 18. 

oktober kl. 19.00 

Vi underholdes og beriges med viden fra 
en kyndig samuel smith-connoisseur, spiser 

en lækker 3-retters menu og smager på 6 
forskellige samuel smith-øl  

 
Menuen består af: 

  
jordskokkesuppe med trøffelolie 

 
braisserede svinekæber m/ sc. af egen sky, grov 

mos og ovnbagte grøntsager

mørk chokoladetrøffel m/ hvid             
chokolademoussé & appelsingelé

  kr. 549 pr.pers
  

Læs mere om eventen 

på www.kareten.dk

Bestil billetter på 

info@kareten.dk

AF HANNE BJØRTON
hab@minby.dk

Dragør Revyen har haft lidt 
af en udfordring i år. Efter 
hovedstolen af skuespillere 
forsvandt for at skabe en ny 
Amagerrev yen længere 
nordpå, gav folkene bag Dra-
gørs revy sig selv den opgave 
at genskabe en lokal revy 
med Dragør som omdrej-
ningspunkt, efter nogle år 
med en mere almengyldig 
lagkagerevy. 

Men først skulle der i ndes 
nye skuespillere. h omas 
Findval Sølvskov, uddannet 
skuespiller og tidligere med-
virkende i Dragør Revyen 
(og til næste forår medvirker 
han i den nye Amagerrevy-
en!) meldte sig som Dragør 
Revyens nye instruktør.

’Tilbage til rødderne’ er 
titlen på revyen, der havde 
premiere i fredags - vi var 
forbi og så den til general-
prøven torsdag aften. 

h omas Findval Sølvskov 
har stillet sig i spidsen for 
fem unge skuespillere, alle i 
tyverne: Emilie Bjørn Kil-
ting, Mikkel Brabrand Gal-
løe, Malene Krüger Severin-
sen, Daniel Vendelborg og 
Frederikke Stig Hjorth.

Ingen af dem er fra Dragør, 
så det lignede umiddelbart 
en svær opgave at være mor-

som om lokale emner, men 
det afvæbner skuespillerne 
selv i første nummer ’Lad de 
unge komme til’, ved at læg-
ge kortene på bordet og syn-
ge, at de ikke ved hvem der 
er hvad blandt partibogsta-
verne i Dragørs byrådssal.

Sikkert skuespil
Ikke færre end 18 numre i 
første akt og 13 i andet skal 
det unge hold igennem.

Det lyder voldsommere, 
end det er. Numrene er korte 
og intense, tempoet rapt og 
evnen til hurtig omklæd-
ning næsten naturstridig.

Publikum bliver bestemt 
ikke overlæsset med Dra-
gør-numre. I et enkelt num-
mer i første akt får Susanne 
Grønbech i sin tekst l ettet 
tre lokale politikere ind i en 
gang Gæt & Grimasser. 

Ellers sigter numrene 
mest mod almengyldige em-
ner som snobberi over de-
sign og i nere madlavning, 
demens og småhysteriske 
forældre.

Første akt varer 40 minut-
ter, der føles som mindre, på 
grund af det høje tempo.

Skuespillerne virker sten-
sikre i deres roller - der er in-
gen eksempler på, at nogen 
går i stå. Numrene er sjove, 
men uden det store, forlø-
sende latterbrøl, som man 
ønsker sig af en revy.

Lange skaber latter
I andet akt har holdet på sce-
nen spillet sig varme.

En tekst af salig Axel Lan-
ge, ’Slangebøssen’, får ende-
lig latteren rigtig frem. By-
rådsmedlem Peter Læssøes 
nye isbutik får en over snu-
den, og så er der gensyn med 
revyens gæs, der virkelig er 
en Dragør-specialitet.

Ellers er der igen l est al-
mengyldige numre -  om Me 
too og krænkelser, nabo-
strid, ord der misforstås og 
en nybagt far, der fortæller 
sin baby et par sandheder. 

I aftenens næstsidste 
nummer gør revyholdet det, 
som mange har succes med 

hen mod slutningen af en 
fest: Spiller en masse sange 
med Shubidua.

Her sunget l erstemmigt 
af skuespillerne, og mange 
blandt publikum hygger sig 
og klapper i takt, men det er 
nok en smagssag, om man 
synes, en perlerække med 
shubberne hører hjemme i 
en revy. Vi prøvede forgæves 
at regne anledningen ud.

Set over hele revyen gør 
instruktør og skuespillere et 
godt stykke arbejde. Men l e-
re af teksterne virker ufor-
løste og slår ikke rigtig med 
halen til sidst, det er som om, 
at afrundingen mangler, ef-
ter et par morsomme replik-
ker. Enten var det general-
prøvenerver, eller også skal 
niveauet en tand opad fra 
tekstforfatternes side.

Revyens hidtidige kapel-
mester, Karl Erik Grønbech, 
blev alvorligt syg og døde 23. 
september. Han blev i fre-
dags bisat få timer før, hans 
elskede Dragør Revy havde 
premiere.

Jonas Hinze blev i stedet 
kaldt ind som ny kapelme-
ster, og han klarer opgaven 
i nt med at binde numrene 
sikkert sammen.

Ungt revyhold  i højt tempo
Dragør Revyen
◗ Dragør Revyen foregår på 
Dragør Fort, Prins Knuds 
Dæmning 2 i Dragør.
◗ Der er forestillinger torsda-
ge, fredage og lørdage til og 
med lørdag 2. november. 
◗ Køb billetter på www.dra-
goerrevyen.dk. Der er to-ret-
ters revymenu på fortet.
KILDE: WWW.DRAGOERREVYEN.DK

Emilie Bjørn Kilting og Daniel Vendelborg i reyvens bedste lat-
terbrøl med en kort tekst med overraskende pointe, skrevet af 
hedenfarne Axel Lange.  FOTO: AMAGER BLADET

Dragør Revyen har 
visket tavlen ren og 
sendt et meget ungt 
hold skuespillere på 
scenen, der klarer sig 
sikkert og rapt. Flere 
revytekster halter til 
gengæld.

Hvad begejstrer dig? red@amagerbladet.dk


