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Efter års tilløb springer Pelle Koppel, teaterleder på Teater V i Valby, nu også ud som sommer-
revyproducent og -direktør i hovedstaden, eller med hans eget ord: ”Humørdirektør”, som han 
med et smil nu også kalder sig, den evigt igangsættende og utrættelige ildsjæl, der forklarer:  
”Det er en drøm jeg har gået med i mange år efterhånden, at forsøge at etablere en satirisk, 
crazy og humoristisk platform, og tage kampen op med den lidt mere letbenede del af 
underholdnings-branchen. 
De sidste 5 år er gået med fuld fokus på at få Teater V etableret, men nu føler jeg vi er der! 
Teatret har for nyligt fået forhøjet sin bevilling som Lille Storbyteater i København, og er derved 
sikret støtte i yderligere 4 år! Dette skal selvfølgelig fejres ved, at sætte endnu et skib i søen, og 
arbejde målrettet for at københavnerne, allerede fra i sommer, samt i årene der kommer, vil få 
endnu mere at grine af!” 

 
Danmarks nyeste revy- og sketch-show ”Sketch-show.dk” vil kunne opleves ”live” i 
Prøvehallen, fra torsdag d. 7. juni - og i hele juni måned.  
 
Alle kreativt, underholdende og morsomt skrivende Københavnere, opfordres til at byde ind 
med finurlige og skøre tekster til revy-showet: ”Vi vil selvfølgelig selv skrive en del af sangene 
og teksterne, og har også følere ude hos en række af Tordenskjolds skrivende soldater, men vi 
vil rigtigt gerne også med dette koncept åbne døren op for, at man kan byde ind med sjove 
ideer og skøre tekster – og har man en sådan så skal man sende den til info@sketch-show.dk, 
så kigger vi på det – og vender tilbage hvis teksten ender med at komme med i showet ! 
Udtaler Humørdirektøren i den forbindelse. (11% af brutto-billetindtægten vil gå direkte til 
forfatterne og komponisterne bag de numre/tekster som ender i showet! Red.) 

 
Til selve sketch-showet i maj/juni i Prøvehallen vil man for fuld udblæsning og ”live” på scenen 
kunne opleve de tre superprofessionelle skuespillere Mads M. Nielsen som man vil kunne 
genkende fra Teater Vs prisvindende forestilling ”Udslet Hornsleth”, og som sidste sommer 
desuden slog sine folder i Bornholmerrevyen. Anne Vester Høyer som man vil kunne 
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genkende fra bl. a. TV3 serien ”Maj & Charlie”, og som den kvindelige halvdel af Mungo Parks 
succesforestilling ”Kvinde kend din krop”, der gæstede Valby i foråret og sidst men ikke mindst 
skuespilleren Bjarne Antonisen som tidligere har fået folk til at slå sig på lårene af grin i bl.a 
Kerteminderevyen, og senest i Folketeatret.dk´s komedie ”SUGAR – Ingen er fuldkommen”. 

 
Pelle Koppel skal selv iscenesætte løjerne og vil også byde ind med tekster i samarbejde med 
de medvirkende - diverse skrivende vækstlagsfolk - samt forhåbentlig altså også iscenesætte et 
par helt nye tekster forfattet af ”ganske almindelige” borgere - og hvem ved - måske ligefrem 
også én af - DIG ? 
 
Spilletider: 
Premiere den 8. juni kl. 20 
Dernæst spiller Sketch-show Torsdag & fredag kl. 20.00, lørdag kl. 20 og enkelte søndage  
kl. 15 frem til den 30. juni 2012. 
 
Billetter koster fra 195+gebyr og kan købes på billetten.dk eller på tlf. 20 18 80 81, 
billet@sketch-show.dk. Sketch-show spiller i Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby 
 
Ønskes yderlig information kontakt venligst Lena Hedegaard på 20 33 75 07 eller via mail på 
lena@sketch-show.dk 
 
 

Vi har indgået et samarbejde med MÆT Spisehus, der 
kan servere en 3 rettes menu som er tilpasset showet 
så du også kan nå at få lidt godt at spise inden du 
skal ind og se showet. MÆT spisehus er nabo til 
Prøvehallen – så bliver det ikke lettere! 
 

Mads M. Nielsen, Anne Vester Høyer & Bjarne Antonisen 

for fuld udblæsning i dette latter- og tankevækkende nye 

show. Et frækt og flabet forsøg på opdatering af den 

gode gamle danske Sommer-revytradition. ”Vi vil have 

højt humør på alle hylder, samt, på sigt, mere liv - og 

flere sommerglade smil - i bydelen Valby” – lover den nye 

Humørdirektør Pelle Koppel. 
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