
Kulturgruppen af 2011 
Inviterer nu til rundvisning på Revymuseet, Allégade 5, 2000 Frederiksberg 

Onsdag den 1. november 2017 kl. 17.00 

 

Kom og hør historien om den danske revy i en rundvisning 

på Revymuseet - fra revyens begyndelse på Casinoteatret i 

København i 1850 og frem til i dag, hvor det er stand-up-

erne, der indtager scenen 

 

Vi hører om de store tekstforfattere, de folkekære 

skuespillere og sangere, om revyen som hyggelig 

underholdning og humoren, som forløser den befriende 

latter. 

 

 
Revymuseet udefra 

 

 

Museets omfattende arkiv rummer 

en række effekter og kostumer samt 

en righoldig samling af billeder, 

scrapbøger, noder, originale 

manuskripter og tekster samt 

plakater og programmer fra revyens 

oprindelse i 1849 til idag. 

 

Hertil kommer den store samling af 

lydoptagelser fra de tidligste valser 

over lakpladerne og LP’erne til 

CD’erne. Samlingen rummer 

desuden en lang række lyd- og 

filmoptagelser af revyforestillinger 

fra de senere årtier. 

 

Kl. 16.50 

Kl. 17.00 

Kl. 18.15 

 

Kl. 20.00 

mødes vi udenfor Revymuseet på Allégade 5 

begynder rundvisningen 

går vi til ”Allégade 10”, hvor der serveres en hovedret med efterfølgende kaffe / the 

og lidt sødt – drikkevarer for egen regning 

slutter arrangementet efter dejligt samvær 

 

Pris/antal: 

 

Kr. 310,- for hele arrangementet. Der er plads til 25 personer på denne rundvisning. 

 

Tilmelding: 

 

Senest 15. oktober 2017 på vor hjemmeside eller ved personlig kontakt. 

 

Vejledning i 

tilmelding: 

 

Brug hjemmesiden Kulturklb.dk: På forsiden ”Velkommen”, tryk på knappen 

”Tilmelding”, udfyld skemaet og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen bekræftes. 

 

Betaling: 

 

Når det er bekræftet, at der er plads, bedes beløbet kr. 310,- indsat på bankkonto 

4356-4779 671216, HUSK at skrive navn på indbetalingen. 

 

Parkering: 

 

Falkoner P-Hus, Sylows Allé 19, kld. 2, 2000 Frederiksberg - 750 m fra museet. 

 

Transport: 

 

Bus 8A og 26 ved Frederiksberg Runddel, bus 9A ved Frederiksberg Rådhusplads. 

Ca. 700 meter til Frederiksberg Metrostation. 

 

Afbud: 

 

Bliver du forhindret eller har spørgsmål, kontakt os venligst på følgende E-mail: 

kulturgruppe2011@kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 
 

På gensyn til en fælles kulturel oplevelse med hyggeligt samvær. 
 

Lillian Ellebæk Ryelund 

Tlf. 4015 3515 

Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780 

Britt Olsen 

Tlf.  6130 5401 
 

NB: Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af ovennævnte mobilnumre. 
 

http://kulturklb.dk/index.html
mailto:kulturgruppe2011@kulturklb.dk

