
 

 

                                                                                                                             

                      16. september 2022 

6. NYHEDSBREV - NYKØBING FALSTER REVYENS VENNER 

Kære medlemmer af Nykøbing Falster Revyens Venner - Nu er det tid til et Nyhedsbrev nr. 6.  

 ________________________________________________________________________________ 

TUR TIL FEDERIKSBERG MED BESØG PÅ STORM-MUEERNE OG CISTERNERNE  

TORSDAG D. 17. NOVEMBER 2022 KL. 9.00 – 19.00 

 

På årets generalforsamling drøftede vi kort at arrangere en tur med besøg på STORM-Museerne 

på Frederiksberg. Denne tur er nu arrangeret og løber af stablen torsdag d. 17. november 2022 

med afgang kl. 9.00 fra Cementen i Nykøbing F. og med hjemkomst kl. 19.00 samme sted. 

Vi har 50 pladser i bussen, pladserne fordeles efter først til mølle-princippet – så vil du med, skal 

du være hurtig på tasterne.. 

På turen besøger STORM-Museerne og Cisternerne, begge steder med rundvisning. Vi spiser en 

lækker juleplatte i Hansens gamle Familiehave og slutter dagen med lidt fri tid i området ved 

Torvehallerne.  

Fik du lyst til at være med på turen d. 17. november, så se nærmere på programmet som er 

vedlagt denne mail.  

Du køber billetter fra mandag d. 26.9. 22 på www.revyens-venner.dk under ”Arrangementer”. 

________________________________________________________________________________ 

ØVRIGE ARRANGEMENTER PÅ BEDDING I 22-23 

Revyens Venner arbejder på et arrangement, hvor skuespiller, teaterdirektør og meget andet Jan 

Hertz interviewer en kendt person. Datoen for arrangementet er endnu ikke på plads, så det må vi 

vente med at fortælle mere om. 

I marts 2023 laver vi samarbejde med Nykøbing Falster Revyen et loppemarked: ”Kostumesalg – 

tøm teatergarderoberne”. Her vil der blive mulighed for at byde på og købe allehånde teaterrek-

visitter og kostumer fra Revyens mange år på Teatret.  

Revy i Tivoli var en stor succes i maj 2022. Såfremt Tivoli gentager succesen i maj 23 er vi klar. Pga. 

af den store interesse for turen i 2022, overvejer vi at gentage turen med 2 busser, så flere kan få 

den gode oplevelse. 

I efteråret 23 har vi en aftale med revytekstforfatterne Vase og Fuglsang om at komme til 

Nykøbing F. og fortælle Revyens Venner om deres omfattende arbejde med sjove, satiriske og 

underholdende revytekster.                              

http://www.revyens-venner.dk/


 

 

LIDT REKLAME FOR VINTERREVYEN 
 
 

Husk Nykøbing Falster Revyens nye tiltag med Vinterrevy. Vinterrevyen spiller ml. d. 19. januar og 
d. 29. januar 2023. De medvirkende er Jan Schou, Rikke Buch Bendtsen og Leif Maibom, alle træ-
nede revykræfter, så ingen tvivl om, det bliver en underholdende revy.  
Hvem ved – måske skaber revydirektør en helt ny tradition med Vinterrevy i Revykøbing.  
________________________________________________________________________________ 

 
FACEBOOK OG MAILADRESSE 

 
FACEBOOK - Vi vil gerne lede jeres opmærksomhed på foreningens facebookside. Find den her:  

https://www.facebook.com/Nykøbing-Falster-Revyens-Venner   
Vi håber, I vil følge med på siden.   

 
Foreningens mailadresse er:  revyensvenner@gmail.com 

 

Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer igen       

Med venlig hilsen  

Nykøbing Falster Revyens Venneforenings bestyrelse 

 
________________________________________________________________________________ 
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