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Lørdag den 4/7- 2020 
Nu bliver der sjovt igen! Spritnye revyperler er klar i Rødvig i 2020.  
 
Restaurant Harmonien i Rødvig og skuespiller Max Hansen har arbejdet hurtigt og sammensat et revytilbud, der 
holdes inden for retningslinierne under sommeren 2020. Det danske revypublikum kan nu glæde sig til en omgang 
både spritnye og velkendte revyperler. Revyens navn er HARMONIENS REVYPERLER. 
 
Revyholdet er Max Hansen, Anne Karin Broberg, Jeff Schjerlund og kapelmester er Mathias Grove Madsen. Max 
Hansen og hans hold har sammensat en stribe af både nye og velkendte revyperler.  
 
Med de nye retningslinier og da andre mindre teater/spillesteder i Danmark er begyndt at sætte gang i kulturlivet 
igen, reagerede Harmonien hurtigt og rettede kontakt til Max Hansen om han kunne lave en ”spritny omgang 
Revyperler”.  
 
Max Hansen udtaler ”Da jeg blev spurgt om jeg ville hjælpe Harmonien i Rødvig med Revyperler var jeg ikke et 
sekund i tvivl. Vi trænger alle til at more os igen. Konceptet med Revyperler har betydet meget for mig gennem 
årene. Som både kunstnerisk leder, skuespiller og instruktør af revyen kan jeg sammen med et superstærkt revyhold 
garantere topunderholdning og godt humør med skønne revyperler”. 
 
Revyen har premiere torsdag den 23. juli og er programsat med 16 forestillinger torsdag, fredag og lørdag frem til og 
med uge 34. Revyen har max. kapacitet på 110 gæster og vil foregå med spisning i salen og på balkonen for at sikre 
den nødvendige afstand. Revyen sælges med fast menu - en revyplatte, der serveres ved bordene til alle gæster 
inden revyens start, for at mindske at gæsterne går rundt mellem hinanden. Der indrettes 3 pauseområder, så der 
sikres at gæsterne spredes sikkert over Harmoniens område.  
 
Rødvigrevyen har tidligere på året været nødsaget til at aflyse årets revy og anvende statens hjælpepakke og laver 
ikke revy i 2020, men planlægger at være tilbage i 2021. Harmoniens Revyperler er at betragte som en nødrevy, der 
udelukkende afholdes i år. 
 
Restauratør Harry Böckmann udtaler ”Revyen er og har været en god og vigtig aktivitet for Restaurantens økonomi i 
mange år. Efter regeringens udmeldinger og med inspiration fra andre kulturaktiviteter, som eksempelvis Bakkens 
Hvile, anede jeg en mulighed for at vi alligevel kunne få en revy på Harmonien i år. Arrangementet med Revyperler 
og Max Hansen til sommer er en kæmpe hjælp til Harmonien og jeg håber at mange gæster vil gøre brug af tilbuddet 
- jeg og mit personale vil gøre alt for at alle retningslinier vil blive overholdt med håndsprit, afstand og mundbind til 
alle, både personale og gæster.”  
 
Harmoniens Revyperler har netop afsendt ansøgning om at blive godkendt til statens sommerhjælpepakke, hvor 
revygæsten kan få 50% rabat på entrébilletten. Det vil bringe prisen for en revybillet inkl. revyplatte ned under 400 
kr. person ekskl. billetgebyr. 
 
Fakta: 

- Revyperler 2020 arrangeres af Restaurant Harmonien v/ restauratør Harry Böckmann 
- Forestillingsdatoer: 22/7(forpremiere), 23/7(premiere), 24/7, 25/7, 30/7, 31/7, 1/8, 6/8, 7/8, 8/8, 13/8, 14/8, 15/8, 20/8, 21/8 
- Der er forestillinger med spisning kl. 12.30 og kl. 18.00. – se spilleplan på www.revyperler.dk 
- Sted: Harmonien, Rødvig Hovedgade 2, 4673 Rødvig 
- Revyperler 2020’s webside: www.revyperler.dk 
- Revyperler 2020’s Facebookside: facebook.com/revyperler 
- Billettelefon: 70205602 
- Billetter købes via www.revyperler.dk 

 
Kontakt: 

- Kunstnerisk leder, Revyperler 2020, Max Hansen, mobil: 24414035, email: mr.max.hansen@hotmail.com 
- Restauratør, Restaurant Harmonien, Harry Böckmann, mobil: 50382048, email:info@restaurant-harmonien.dk 
- For yderligere spørgsmål eller materiale kontakt presse@revyperler.dk 


