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Max Hansen vender tilbage til Revyperler i Rødvig sammen med Lone Hertz  
 
Harmoniens Revyperler vender tilbage i 2021 og gentager successen fra sommeren 2020 på Harmonien. Endnu en 
gang er det med et professionelt revyhold i en helaftensoplevelse med spisning i revysalen. Publikum trodsede 
coronaen i sommeren 2020, hvor håbet for normale tilstande brusede gennem sommerlandet, og det resulterede i 
14 velbesøgte forestillinger. Der erfarede vi, at revy med spisning i Harmoniens revysal, er lige det publikum 
efterspørger - derfor gentager Harmoniens Revyperler successen i 2021, med et nyt stjernehold, anført af Max 
Hansen.  
 
Max Hansen er igen blevet opfordret til at sætte en omgang revyperler sammen og ambitionerne er høje. Lone 
Hertz har takket ”ja” til at berige revyperlerne og dermed er forventningerne til Harmoniens Revyperler 2021 i den 
grad sat. Charlotte Amalie er det andet kvindelige kort på revyholdet og trods hendes unge alder, så har hun hele 2 
omgange revyperler på CV’et. Emil Birk Hartmann er revydebutanten, men er ikke noget ubeskrevet blad på den 
danske underholdningsscene, hvor han blandt andet har medvirket i Shu-Bi-Du-A The Musical og Seebach The 
Musical. Kapelmesteren Mathias Grove sørger igen for det musikalske arrangement, som revyens kapelmester og 
pianist.   
 
Restaurant Harmonien lægger atter rammerne for en helaftensoplevelse, hvor hvert selskab tildeles eget bord 
gennem hele aftenen, startende med en udsøgt revyplatte efterfulgt af dessert, inden revyen skydes i gang.  
 
Restauratør og Revydirektør Harry Böckmann udtaler ”Revyen er og har været en god og vigtig aktivitet for 
Restaurantens økonomi i mange år. Samarbejdet med Max Hansen i 2020 og de mange lokale hjælpere samt utallige 
opfordringer fra vores gæster, har bestyrket min motivation til gentage successen. Det er en stor glæde som 
restauratør, at kunne kombinere det kulinariske med professionel revyunderholdning – og så er det bare en stor 
fornøjelse, at kunne give sine gæster en totaloplevelse i Harmoniens sal. At det så samtidigt er et stjernehold, vi kan 
præsentere i Harmoniens Revyperler 2021, øger jo absolut appetitten og jeg glæder mig til sommeren 2021” 
 
Max Hansen udtaler ”Det er 8. gang jeg får lov til at lave Revyperler. Jeg glæder mig som et lille barn før Juleaften og 
ser frem til at pakke perlegaverne ud til sommerens publikum, som i år bliver noget helt særligt. Vi har fået 
sammensat et stærkt revyhold med den unge, skønne og revyperleerfarne, Charlotte Amalie og det sprudlende 
musicaltalent Emil Birk Hartmann, der for første gang skal bide skeer med revygenren. Publikum kan glæde sig til 
disse 2 unge stærke og talentfulde kræfter. Og så er det svært at skjule begejstringen for, at det er lykkedes at få 
Lone Hertz med i Revyperler. Jeg har haft det som et stort ønske i mange år og mon ikke mange revypublikummer vil 
se frem til at opleve Lone Hertz på en revyscene igen? Det tror jeg nok de gør!”  
 
Revyen har premiere fredag den 25. juni 2021 og er programsat med 16 forestillinger på torsdage, fredage og 
lørdage, til og med den 31. juli 2021. Revyen har max. kapacitet på 110 spisende gæster i salen og på balkonen for at 
sikre den nødvendige afstand, der eventuelt kræves i sommeren 2021. Revybilletten er inklusiv revyplatte, der 
serveres ved bordene til alle gæsterne, inden revyens start. 
 
Fakta: 
- Revyperler 2021 arrangeres af Harmoniens Revyperler 
- Forestillingsdatoer: 24/6(forpremiere), 25/6(premiere), 26/6, 1/7, 2/7, 3/7, 8/7, 9/7, 10/7, 15/7, 16/7, 17/7, 22/7, 23/7, 24/7, 29/7, 30/7 og 31/7 
- Der er forestillinger med spisning fra kl. 17.30 – se spilleplan på www.revyperler.dk 
- Sted: Harmonien, Rødvig Hovedgade 2, 4673 Rødvig 
- Revyperler 2021’s webside: www.revyperler.dk 
- Revyperler 2021’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 
- Revydirektør, Harry Böckmann, mobil: 50382048, email:info@restaurant-harmonien.dk 
- Revydirektørassistent, Tom Bang, mobil: 25885808, email:tombang@revyperler.dk 
- For yderligere spørgsmål eller materiale kontakt presse@revyperler.dk 


