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Nu tilbage i Juelsminde !

Dansk Revyfestival har siden 2007 afholdt DM i REVY 
for alle Danmarks lokalrevyer 6 gange i Juelsminde.

I 2018 var planen at flytte arrangementet til Odense, 
men desværre blev det ikke så positivt modtaget af 
det fynske publikum og sponsorer, så blot 14 dage før 
måtte bestyrelsen “trække stikket” og aflyse, da det 
villle være økonomisk uansvarligt at gennemføre.

Nu er vi så tilbage i Juelsminde Hallerne, som tidligere 
har vist sig at være perfekt til denne festlige event, 
som samler mange, mange glade revyfolk fra hele 
landet.

Her kæmper lokalrevyerne om titler og ære foran et 
feststemt publikum. Men det hyggelige samvær mel-
lem de mange revyfreaks vægtes også.

DM i REVY -   4. - 5. september  2020

Har man været med før ved man det - og har man ikke 
deltaget i et DM i REVY, som må man ikke snyde sig 
selv for denne oplevelse..
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AALBORG STUDENTERREVY

      BSS - REVYEN

     MUNKEBO REVYEN

       TØNDER AMATØRSCENE

SØNDERSØ AMATØRTEATER GRUPPE

Hvad enten du er revyentusiast som skuespiller, 
back-stage-hjælper, tekstforfatter eller publikum, så er 
DM i REVY et must. Har man en gang oplevet denne 
fantastiske show-weekend, så er man solgt. 

Over 250 aktører giver alt hvad de har i sig på scenen 
– samtidig med at de hygger sig, skaber nye venska-
ber og får masser af inspiration – og så er scenen sat 
for Danmarksmesterskaberne i Revy for lokalrevyer. 
Og har man ikke været med før, så er det på høje tid.

De bedste lokalrevyer – og dem er der mange af i 
Danmark – udvælger og indsender deres bedste num-
re, som vurderes af en udvælgelseskomité, således at 
numrene der vises i Juelsminde bliver til nogle forry-
gende shows, som gjorde, at Danmarks Revydronning 
Lisbet Dahl udtalte: ”Vi professionelle skal stramme 
os an – hvor er I gode” godt suppleret at revydirektør 
Flemming Krøll, der udtalte: “Jeg må sku’ sige, der var 
tjek på frikadellen”.

Begge disse revy-personligheder har været dommer 
ved DM i REVY sammen med en række andre kendte 
revykunstnere, bl.a. Leif Maibom, Henrik Lykkegaard 
og Flemming Jensen. Og sådan bliver det også i 2020.

Alle deltagende revyer bliver serviceret i hoved og r..., 
bl.a. i GreenRoom, hvor man hygger sig og lader op til 
at man skal på scenen, hvis man da ikke lige er med i 
Det store Revyoptog lørdag eftermiddag gennem det 
skønne Juelsminde.

Har man ikke været med før, så se at få Jer tilmeldt - 
dette er en hel unik event....
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FODERSTOF REVYEN

SKÆRBÆK HAVNEREVY

VALLENSBÆK AMATØRTEATER

JULLEREVYEN

SKIBET REVYEN

AALBORG STUDENTERREVY

      BSS - REVYEN

     MUNKEBO REVYEN

SAMSØ REVYEN

  KOMMUNE REVYEN VIBORG

       TØNDER AMATØRSCENE

SØNDERSØ AMATØRTEATER GRUPPE

SAND I ØJET

LUNDERGÅRD REVYEN

  OG MANGE MANGE FLERE



Overordnet tidsplan.....
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Ud over nedenstående priser, som vælges af  det professionelle dommerpanel, 
vil der også blive uddelt priser for:

Bedste indslag i Revyoptoget / Bedste FB-promotion-video / U-Scene indslag 

...samt i nomineringskatagorierne (f.eks. Årets Ildsjæl) - disse kategorier vil 
blive offentliggjort senere og alle revyer kan byde ind - også selv om man ikke 
har et nummer på scenen.

Årets Revynummer
Årets Publikumsfavorit (Bestemmmes naturligvis suverænt af  publikum)
Årets Talentpris (sponseret og uddelt af  RevyDanmark)
Bedste Monolog
Bedste Sketch
Bedste Sangnummer
Bedste Sceneshow
Bedste Shorty

ÅRETS PRISER
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Februar 2020  ——————————————-- Tilmelding af revynumre åbent - skal ske på hjemmesiden - max. 3 numre pr. revy + 1 Shorty (max-længde 60 sek.)
10. maj 2020  —————————————— Sidste frist for tilmelding af revynumre - Husk det skal ske via formular på hjemmesiden
1. juni 2020  ——————————————— Sidste frist for fremsendes af tilmeldte numre på DVD/USB eller andet medie (kunne være på YOUTUBE - lukket link)
Primo juni 2020  ————————————-- Udvælgelseskommiteen udvælger numre til kvalifikationsshow og finaleshow - afgørende er kavlitet, originalitet og alsdighed (også geografisk)
15. juni 2020  —————————————— Revyerne, der er udvalgt, får direkte besked - offentliggøres også på hjemmesiden
1. juli 2020  ——————————————— Salg af billetter til revyerne (reduceret priser) starter 
10.juli 2020  —————————---————— Billetsalg for alle - åbner på hjemmesiden
4. sep. 2020 —————————————— Fredag går det løs!
    Revyerne ankommer til JuelsmindeHallerne (evt. om torsdagen). Gå til Revysekretariatet i foyeren og bliv guidet igennem alt det praktiske
    Kl. 08.00: Numrene øves i Revy-hallen med revyorkestret, sceneinstruktøren og scenemesteren (minutplan offentliggøres på hjemmesiden)
     Kl. 18.00: Revyflammen tændes og DMiREVY åbnes officelt.
    Kl. 19.00: Det store Kvalifikationsshow starter (forventes afsluttet med publikumsafstemning kl. 22.30)  
    Derefter Hygge i Greenroom for alle revyerne
5. sep. 2020  —————————————— Lørdag - den store finaledag!
    Kl. 09.00: Numrene øves i Revy-hallen med revyorkestret, sceneinstruktøren og scenemesteren (minutplan offentliggøres på hjemmesiden)
    Kl. 12.00: Det store Revyoptog gennem et skønne Juelsminde
    Kl. 13.00: Hvem er i finalen? Det offentliggøres nu - og der vil være underholdning på Festpladsen 
    Kl. 14.00: Slå gækken løs på U-Scene (gratis at deltage og overvære). Spændende foredrag i løbet af eftermiddagen.
    Kl. 19.00: Det store Finaleshow starter (forventes afsluttet med publikumsafstemning og præmieoverrækkelser kl. 22.30)
    Derefter Get-together-Party med DJ i Greenroom for alle revyerne.  
6. sep. 2020  —————————————— Søndag - Tak for denne gang! Der sluttes af med fælles morgenbord i Greenroom kl. 09.30                                                     Ret til ændringer forbeholdes!
                                                   Detaljeret minutplan vil kunne ses omkring 15. aug. på www.DMREVY.dk
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Tlf.: 4258 8000
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info@dmrevy.dk
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