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Græskblå skodder, ftlat alke-
de murværlg Eiffeltårnet og
den lille havfrue kappes om
publikums opmærksomhed i
Bogense Sommercabarets 20-

års jubilæumsforestilling, Og
et nostalgisk syng-med-re-
pertoire anføftaf "Søde som-
mermindef tn, "somrneren det
hændte", "Arrivederci Ftanz"
og "Hasta man artau placerer
publikum til højbords ved en
irnaginær grisefest.

Liselotte Krogager har
trukket de bedse tekster i
hr. Indtrængende og efter-
tænksomt foregriber og ac-
centuerer "Den sidste turist
i Europa" det besk-ironiske
budskab i C.V Jørgensens
"Costa del Sol".,tr "Solsmil, bi-
kini og Søndags-BT" og"Hot
hot" forener hun Birgitte
Grimstads underfundighed
med Marguerite Vibys spjæt-

tende energi.

Bl,ufæ rd i g førsteels ke r
Ejnar Gensø er rØrende i det
naivt-uskyldige og lidt klun-
tede rollefag. Han giver ud-
tjente revyviser som 'Jeg vil
så gerne eje et fotogr afi af drg?'

# Bo ge n se So m m e rcabaret præse nte re r fø rstee[s ke re n,

t<omediennen og ktovnen atias (fra venstre) Frank Gundersen,

Lisetotte Krogager og Ejnar GensØ. Foto:John FrW

og 'Murerarbejdsmandens
ferie" nyt liv, så man morer sig
oprigngp over ThitJensen og
kammeratens tøtdenæse.

Mellem komediennen og
Ho-men står den blufærdi-
ge førsteelsker i skikkelse af
Frank Gundersen, der char-
mer sig gennem "På eq bænk
i Lissabor", "Angelique" og
Rasmus Nøhrs "Sommer i
Europa".

Aftenens showstopper er
"Itsy BitsyGenie Weenie Yel-
low Polka Dot Bikini" med
indbygget pinup-effekt. Og
den nye mand på holdet, pia-
nisten Bent Lundgaard, gØr

det en kapelmester skal: Ak-
kompagnere stensikkert og
med en smagfuld mængde

"triller og pynt".

Respektfor materialet Af LeneKryger

Store sangere er skuespiller- krygergfyens.dk

ne ikke,.men hvad de sa.mer t
stemmepragt, har de til over-
flod i respekt for materialet.
Her er ingen snobben op ad

for intellektuelle revyteksteE
så småvovede viser fra 3 0'erne
og hvinende banal dansktop-
poesi bliver fortolketmed lige
stor veneration og ømhed.
Og derfor føler man sig - også

som tilskuer - taget alvorligt,
selv om grundstemningen er
ferielet og ubekymret.

0nforætltltingen
Cafe 44, Bogense: BagenseSom -

mercabaret:"Hold dahettferie - nu

med v ar m eg aranti. I nstr uktø r: 0 te

M ølleg aard. Kap elm ester Bent

Lu n d g aar d . M e dv i r ken d e: Lisetotte

Itogager, FrankGundersen og Einar

Gensø.SpiLLer tiLog med 23.iuli


