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Sidste år tog Pelle Koppel, teaterleder på Teater V i 

Valby, initiativ til opstart af en ny lokal 

sommertradition - at skabe en satirisk, crazy, 

musikalsk og humoristisk underholdningsplatform i 

hovedstaden og give Københavnerne endnu mere 

at grine af i den dejlige danske sommertid. Sidste år 

præsenterede han ”Sketch-Show.dk” og i år bliver 

det så til mere ”sjov” end til ”show” i årets ”Sketch-

Sjov – Live 2013” med Gordon Kennedy, Kristian 

Holm Joensen og Filippa Suenson. 

Også denne gang vil holdet både for og bag scenen 

byde sig til med et frækt forsøg på opdatering af 

den gode gamle danske Sommerrevytradition. 

Humørdirektør Pelle Koppel sætter selv veloplagt i 

scene og lover højt humør på alle hylder, samt mere liv i gaden - og flere sommerglade smil - i 

byen. 

Formålet med det alt sammen er, som han siger, ”at dette forhåbentlig vil blive en årligt 

tilbagevendende tradition så der med tiden vil blive endnu mere at grine af i 

hovedstadsregionen i de skønne sommermåneder!”  

I Prøvehallen i Valby vil man derfor i maj/juni ”live” på scenen - og for fuld udblæsning - kunne 

opleve de tre super professionelle skuespillere: Gordon Kennedy, som igennem mange år har 

været en fast bestanddel af revy-genren, stand-up scenen og senest har medvirket i filmen ”Alle 

for to”. Kristian Holm Joensen, der også tidligere har lavet et hav af revy og impro-teater og 

som med sit gummiansigt, sit slapstick-agtige og meget fysiske sceniske udtryk altid er en 

fornøjelse at se på. Filippa Suenson, som bliver det ”nye” og det kvindelige islæt. Filippa har 

sidst høstet mange roser og god sketcherfaring som medvirkende i ”Live fra Bremen” 7. sæson.  

 
Spilletider: 
Premiere den 23. maj kl. 20. Dernæst spiller Sketch-Sjov - Live i Valby 2013: Torsdage & fredage kl. 20.00, 
lørdage kl. 17 - frem til og med lørdag den 22. juni 2013.  
 
Billetter koster i løssalg 195 kr. + gebyr og kan købes på teaterbilletter.dk eller på tlf. 70 20 20 96,  
billet@sketch-sjov.dk.  
Sketch-Sjov spiller på TEATER V i Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby 
 
Ønskes yderlig information kontakt venligst Lena Hedegaard på 20 33 75 07 eller via mail på lena@sketch-sjov.dk 
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