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Revy: En sjofel debutoplevelse
Den 18. april åbnede
Rødovre Revyen, som
foregår på Rødovregaard i “Loen”, op for
deres nyeste show
‘Det Bare Damer’. På
scenen kan publikum
i år opleve fem friske
kvinder, som sammen
underholder med en
traditionel lagkagerevy
og masser af komik.
Af Laura Skovsted,
Freje Piilgaard og
Sarah Alberte Bennetzen.

S

elvom alle sketches,
jokes og parodier ikke nødvendigvis var
målrettet tre gymnasieelever, så var humøret og
stemningen helt i top for
resten af publikum, der i
en proppet sal primært bestod af borgere med år på
bagen.
Helt uden forventninger

satte vi os ind i den fyldte
sal, spændte på, hvad aftenen kunne tilbyde. Det
var i den grad en debutoplevelse for os alle tre. Vi
blev positivt overrasket
af revyen, og det var især
stemningen fra det grinende publikum, der gjorde
det til en fed oplevelse.

Ris og ros
Det var især de sjofle sketches der faldt i god smag
hos publikum, og de sjofle jokes var der mange af.
Som sketchen ‘Tillykke’
udført af Louisa Vallentin
Christensen, der omhandlede en fuld veninde til
en 65 års fødselsdag. ‘Tillykke’ er en af de i alt 38
numre, der indgår i Revyen. Derudover faldt sketchen ‘Inger har ordet’ af
Jonna Glifbjerg, med sætningen:
“Jeg har ikke noget mod

SF og Enhedslisten Rødovre inviterer til

1. maj møde
kl. 8.00-11.00 på Rødovregaard

med hygge, sang, morgenbrød,
kaffe/the, bitter, øl og vand.
Politiske taler ved:
8.15 folketingskandidat Mai Villadsen, (Ø),
8.45 lokalformand Søren Østergaard, (SF),
9.15 MF Karsten Hønge, (SF),
9.45 kommunalbestyrelsesmedlem Marianne Christensen, (Ø),
10.15 formand for Rødovre Lærerforening Anders Liltorp

at de flygter til Danmark
… De skal bare ikke gå
over grænsen,” også i god
jord hos det fremmødte
publikum.
Hvis du er vild med satire, klar på et godt grin
af parodierede Inger Støjberg, Donald Trump eller Kongehuset, så mist
ej håbet, der kan nemlig
stadig nås at købe billet til
showet i aften og lørdag
på roedovre-revyen.dk’s
hjemmeside.
Bliv en del af holdet
Til næste års revy vil to af
damerne ikke være til at
finde på scenen af forskellige grunde. Derfor søger
revyen gerne nye og friske
personer, som enten kan
hjælpe med alt det praktiske eller til at stå på scenen, der kan lide at danse,
synge og spille skuespil.
Dette gælder både piger

BARE DAMER: På billedet ses Jonna Glifbjerg, Louisa Vallentin Christensen, Julie Håkonson, Gitte
Nissen og Martina Levisen samt deres dygtige komponist, Per Damgaard, på scenen til gårsdagens
optræden. Foto: Freja Piilgaard red.

som drenge, og store som
små. Hvis man har lyst og
mod på at stille op og være
en del af revyen, så afholdes der audition i slutnin-

gen af september.
Vi slutter artiklen af med
en kæmpe applaus til de
dygtige artister, den fremragende komponist, og

Socialdemokratiet inviterer

den kunstneristiske leder
Sebastian Bagergaard Rasmussen.

Vi starter kl. 07.00
Ta’ familien med

Talere
Morten Bødskov

Rødovres medlem af Folketinget

Britt Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem

Martin Baden

Rødovres medlem af Regionsrådet

Arr.: SF og Enhedslisten i Rødovre

Entre 20 kr.
Stort morgenbord
Musik og fællessang

1. maj 2018

Rødovregaard

RÅD TIL NYE TÆNDER
- Vi havde egentlig ikke råd til nye tænder til os begge. Men Tandprotetikeren
hjalp os med en afdragsordning, der
passer til vores økonomi.
Tandproteser holder i mange år,
så hvorfor betale dem på én gang, når
finansiering er mulig?

TRÆT AF DYRE
EJENDOMSMÆGLERE?
Så prøv RobinHus
ejendomsmæglere
med 100% tryghed
og et salær på kun
34.995,- inkl. moms

få en gratis
vurdering

Rødovre Rødovre Centrum 1, indg. R, 207 · Tlf 32 22 31 13
Valby Spinderigade 5 · Tlf 38 80 31 13
København Ø Ndr. Frihavnsgade 10 · Tlf 35 38 15 51
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