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DM i Revy rykker fra  
Juelsminde til Odense Koncerthus  
For lidt mere end 10 år siden blev det første danske mesterskab i amatør-revy afviklet i et stort telt på 
festpladsen ved Juelsminde Havn. Seks danske mesterskaber senere rykker revyerne til luksuriøse forhold 
centralt i Danmark, når DM i Revy afvikles i Odense Koncerthus 21. og 22. september 2018. 
 
Bag arrangementet står foreningen Dansk Revyfestival med Erik Vestergaard som formand. Det var ham, 

der i 2005 hentede en norsk revyfestival-ide med hjem til Juelsminde. Siden har op mod 60 danske lokal-

revyer været på scenen for at kæmpe om de eftertragtede priser ved festivalen, der - efter fire danske 

mesterskaber i festteltet ved havnen - de seneste to gange er afholdt i Juelsminde Hallerne. 

 

”Efter Danmarksmesterskabet i 2016 besluttede vi, at det var tid at holde flyttedag, hvis DM i Revy skulle 

udvikles. Et bedre og smukkere sted end Juelsminde er svært at finde, men vi må erkende, at vi ligger lidt 

fra alfarvej og ret langt væk fra Sjælland. Vi har haft revyer med fra hele landet, men flest fra Jylland. Med 

en central placering i Odense håber vi, at opbakningen bliver endnu større. For spændende lokal-revyer kan 

opleves i hele Danmark - så meget har vi da fundet ud af ved at afvikle DM i Revy”, siger Erik Vestergaard og 

tilføjer: ”DM i Revy er ikke kun sjovt for tilskuerne. De mange glade revyfolk får inspiration af hinanden og 

glæder sig over Nordisk Revyudveksling, som er en integreret del af DM i Revy, støttet af Nordisk 

Kulturfond”. 

 

Rammen om næste års festival bliver Carl Nielsen Salen I Odense Koncerthus. Alle danske lokalrevyer 

inviteres til at tilmelde sig med deres bedste numre. En udvælgelseskomite vil så forlods udvælge ca. 15 

numre, som går direkte i finalen lørdag 22. september, mens omkring 35 andre numre udvælges til et 

kvalifikations -show fredag den 21. september. I finalen vil ca. 30 numre kæmpe om de mange priser i 

forskellige kategorier, bl. a. Årets Revynummer, Årets Publikumsfavorit og Talentprisen, som alle udløser 

pengepræmier, samt en række specifikke priser, f.eks. Bedste Monolog, Bedste Sketch, Bedste Vise osv. 

”Vi glæder os til at komme til Odense, og jeg tør såmænd også godt love, at Odense kan glæde sig til, at vi 

kommer. Det plejer at være rigtig sjovt”, siger Erik Vestergaard. 

 

FAKTABOKS: 

Dansk Revyfestival – DM i revy 
Stiftet i 2005 efter forbillede fra Norge, som har afviklet festival for amatørrevyer siden 1987. DM i Revy har 

en professionel dommerkomite, hvor blandt andre Henrik Lykkegaard, Leif Maibom, Lisbet Dahl, Vicky 

Berlin, Flemming Jensen, Flemming Krøll og Rasmus Krogsgaard har haft plads sammen med Josefine Passer 

(protektor for DM i Revy), repræsentanter fra Revy Danmark (de professionelle revyers sammenslutning) og 

DATS (sammenslutningen af danske amatørteatre) og mange flere. 

Billedtekst (til vedhæftede foto): 

BSS-revyen fra Århus løb med prisen for Årets Revynummer 2016 og RevyDanmarks Talentpris.  

Fotograf: Rikke Kidmose 

 

Læs mere på revyfestival.dk  

eller ring til Erik Vestergaard – tlf. 24 85 78 60 – for yderligere oplysninger 


