
Revyen 2010 “Så synd da Danmark” er ikke navn-
givet ud fra at holdet er særligt syndigt, men 
snarere et udtryk for, at holdet snart skal til at 
passe på, at det ikke bliver et forbudsland, hvor 
der ovenfra dikteres, hvad man må, hvad man                    
ikke må, hvad der er sundt, hvad der er skidt, hvad 
der er sort, og hvad der er hvidt.

Glæd jer til at møde Trine Gadeberg igen, se frem 
til nok et år med Rasmus Krogsgaard, og sig pænt 
go’dag og velkommen til to topprofessionelle og 
gennemmusikalske revyskuespillere: Lise-Lotte 
Norup og Max Hansen og ikke at forglemme         
rosinen i pølseenden Leif Maibom.

Revyen bliver bakket godt og swingende op af   
kapelmester Thomas Pakula.

Som noget helt særligt for SSR’s medlemmer 
starter aftenen med en velkomstdrink og revy-
snak backstage med Leif Maibom.

Program: 
Kl. 17.30 Velkomstdrinks med Leif Maibom
Kl. 18.30 Menu
Kl. 20.30 Revy

Prisen er 495 kr. for velkomstdrink, menu og revy (nor-
malpris 585 kr. for menu og revy).
Vi har et begrænset antal billetter så skynd jer, hvis I 
vil være sikre på at komme med.

Hvis du ønsker at deltage skal du gøre følgende:
1: Tilmeld det ønskede antal personer til arrangemen-
tet via www.reklamegal.dk.
2: Du skal nu indbetale et beløb svarende til det antal        
personer, du ønsker at tilmelde arrangementet til SSR: 
Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248 
tidligst den 12. april og senest mandag den 26. april kl. 
10.00. Din tilmelding er først gældende, 
når du har tilmeldt dig både via SSR’s 
website samt indbetalt et beløb 
tilsvarende antal deltagere.

Et slag for den lille synd, for det gode humør og for de danske revyer. Oplev 
Sønderborgrevyen med SSR den 26. maj 2010 på Comwell Hotel i Sønderborg.
Revyen er klar med et super hold, der skal løfte succesen fra 2009.
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