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Nyt fra formanden

Den 7. og 8. 

december 

opførte børne-

/ungegruppen 

juleforestillingen 

”Julemandens 

hemmelighed”. 

Den 9. december var der møde 

omkring revyen, og så var der 

juleferie indtil 5. januar, hvor 

revyholdet mødtes hos Willy i 

sommerhuset for at fabrikere 

tekster og sange, som Willy så 

ville arbejde videre med. 

I løbet af januar var der fuld akti-

vitet med at få øvet på indslag til 

KAT`s 35 års jubilæum, som skulle 

holdes på dagen, tirsdag den 4. 

februar. Det blev en rigtig god 

aften, som startede med lidt mad 

og et glas vin, og efterfølgende 

en times kavalkade over de 

sidste 10 år. Der er var et flot 

fremmøde. 

Den 20. februar var der general-

forsamling. Momse, Knud og 

Mona var på valg og blev 

genvalgt. To nye suppleanter 

blev valgt Susanne Gammel-

gaard og Maja Torp. 

Efter generalforsamlingen var der 

repertoiremøde, hvor der kom 

nogle gode forslag frem til den 

kommende sæson, det arbejdes 

der videre med. 

Der øves på højtryk med revyen, 

som har premiere tirsdag den 24. 

marts. 

Karl Mortensen 
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Nye tiltag i KAT

Medlemsrabat på billetter 

Som et nyt tiltag har vi forsøgt 
med medlemsrabat på revybillet-
terne. Medlemmerne kan i en 
begrænset periode bestille èn bil-
let hver via links til 50 kr. plus et 
kortgebyr på 4,75 kr. Herefter bli-
ver der åbnet for offentligt billet-
salg, og så er billetprisen 90 kr. for 
alle. 

Spørgeskema 

På generalforsamlingen kom et 
forslag om at sende et spørge-
skema ud til medlemmerne for at 
klarlægge, hvem bestyrelsen kan 

henvende sig til for at få hjælp til 
diverse opgaver. Det vil blive ud-
arbejdet her i løbet af foråret og 
sendt ud. Vi håber, at I vil tage 
godt imod det og sende det retur 
med afkrydsning.  

Hele ideen med spørgeskemaet 
er at finde ud af, hvem der har 
tid, lyst og lejlighed til at hjælpe 
og med hvilke opgaver. Det vil 
give bestyrelsen mulighed for at 
henvende sig direkte til med-
lemmerne i forhold til en konkret 
opgave. Man kan selvfølgelig og-
så vælge at være passivt med-
lem.

KAT fylder 35 år

Den 4. februar havde KAT 35 års 
fødselsdag, og i den anledning 
var der inviteret til jubilæums-
arrangement i KAT-huset i Nørre-
gade. 

Det var åbent for alle, og mange 
havde fulgt op på invitationen 
ved at komme og være med til 
at fejre fødselsdagen. 

Formanden for KAT, Karl Morten-
sen, bød velkommen. Han var i 
sin velkomsttale inde på begyn-
delsen af KAT for 35 år siden, og 

nævnte blandt andet Jørgen 
Greve, som var en af initiativta-
gerne til oprettelsen af forenin-
gen, og som i dag stadig er en af 
de meget aktive personer i KAT. 
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Karl fremhævede også den store 
velvilje foreningen altid møder fra 
kommunens side, også den per-
sonlige opbakning til diverse ar-
rangementer i KAT.  

Så var der åbent for udskænk-
ning af et glas vin eller andet og 
et indbydende bord med sand-
wich. 

Peter Rafn Dam fra DATS holdt en 
varm og inspirerende tale til KAT. 
Peter var i sin tale inde på værdi-
en af, at det levende ord, den 
menneskelige kontakt holdes i 
gang i disse digitale tider, hvor så 
meget kommunikation sker gen-
nem diverse medier. Og han 
fremhævede her KAT for at holde 
fast i værdierne omkring det le-
vende ord, skuespillet, selv om 
det ofte kræver sin kamp at få til-
strækkeligt med skuespillere og 
diverse medhjælpere, når man 
forsøger at sætte større forestillin-
ger op. 

Peter takkede foreningen for 
mange års godt samarbejde, og 

roste for et stort engagement og 
stor arbejdsindsats ved nogle af 
DATS´s landsarrangementer, som 
det store jubilæumsarrangement 
i 2008 og ikke mindst ved senior-
festivallen i 2019. 

Borgmester Kasper Olesen kom i 
sin tale ind på den værdi KAT har 
for det kulturelle liv i byen, og 
fremhævede den positive ople-
velse det giver at arbejde med 
teater og ikke mindst for at være 
tilskuer. Kasper sluttede med at 
udtrykke ønsket om, at kunne 
deltage i næste udgave af et 
KAT-jubilæum. 
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Anni Jørgensen, som er medlem 
af LINK, takkede KAT for den 
åbenhed foreningen udviser og 
hun var her helt konkret inde på 
en forestilling, som en gruppe syri-
ske flygtninge arbejdede med, 
og opførte for nogle år siden. 

Så var det tid til underholdnings-
delen. 

Den blev indledt af foreningens 
”katte,” børne-ungdomsholdet, 
der sang en jubilæumssang, skre-
vet af Mona Clayton, akkom-
pagneret af Viggo Hansen. Der-
efter fulgte en kavalkade med 
udpluk fra forestillinger spillet i lø-
bet af de sidste 10 år. 

Birgitte Vølund sang PH´s vise ”Kys 
det hele fra mig,” akkompagne-
ret af Tage Krogh. 

Tina Nygaard og Jørgen Greve 
spillede et uddrag fra Henri Na-
thansens ”Inden for Murene.” 

Aleksandra Pfeil, Anne Boysen, 
Lars Madsen og Niels Aage Mad-
sen spillede en scene fra Shake-
speares skuespil, ”Hamlet.” 

Mona Clayton gav en lille opvis-
ning i grønlandsk trommedans og 
sang fra forestillingen ”Fandens til 
Fangstmænd.” 

Et uddrag fra ”Små ægteskabeli-
ge Forbrydelser” blev spillet af In-
ge Napora og Jørgen Greve. 
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Fra forestillingen ”Rundt om 
Osvald” sang Ole Hansen visen 
”Havnen.” 

Lars Madsen og Birgitte Vølund vi-
ste en scene fra udendørsforestil-
lingen ”Den utro Hustru.” 

Bagefter kunne vi opleve Jørgen 
Greve som den patentlige biblio-

tekar i ”Rejsen”. 

Forestillingen ”Den gode Soldat 
Svejks Eventyr” blev desværre ik-
ke til noget i denne sæson, men 
publikum fik alligevel en lille 
smagsprøve med Ole Hansen 
som soldat Svejk og Karl Morten-
sen som Løjtnant Dub.  

Indslagene blev kædet sammen 
af Willy Steen. 

Det var et meget vellykket og flot 
jubilæums-arrangement, som va-
rede i alt ca. 2 timer, og mange 
af deltagerne gav udtryk for stor 
glæde ved at være med, og ro-
ste arrangementet. 

WS 

KAT-revyen Tyve-Tyve

Der arbejdes i øjeblikket på høj-

tryk for at få forårets KAT- revy på 

plads. 

Indholdet er klar og mange af 

numrene mangler blot en lille af-

pudsning. Men holdet er desvær-

re løbet ind i nogle problemer. 

Først løb en af de bærende kræf-

ter, Knud Pfeil, ind i et sygdoms-

forløb, som kræver længereva-

rende behandling, så han har 

måttet melde fra. I stedet for 

Knud er det lykkes at få Lars Mad-

sen med. En garvet og erfaren 

KAT-skuespiller. Dernæst er hol-

dets pianist, Poul Balle, indkaldt til 

en større operation, som medfø-

rer en længevarende restitue-

ringsperiode, så han har også 

måttet melde fra. 

Heldigvis har Tage Krogh påtaget 

sig jobbet som pianist, i den ud-

strækning han, i forhold til andre 

aftaler, har mulighed for det. 
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Men disse problemer har bety-

det, at de udmeldte spilledatoer 

for revyen ikke kommer til at 

gælde fuldt ud.  Så snart der er 

en afklaring vil de endelige da-

toer blive meldt ud. 

Naturligvis har de nævnte pro-

blemer givet nogle vanskeligere 

arbejdsvilkår, men holdet arbej-

der energisk og optimistisk videre 

med projektet, og forventer at 

være klar til premieren den 24. 

marts. 

Og en ting alle er enige om. En 

KAT-revy er vigtig, men folks hel-

bred er mange gange vigtigere. 

Og netop hensynet til folks hel-

bred har nu medført, at de plan-

lagte opførelser af KAT-REVYEN -

TYVE-TYVE er aflyst på nuværen-

de tidspunkt. 

På grund af Coronavirus og dens 

hastige udbredelse har bestyrel-

sen sammen med revyholdet be-

sluttet at udskyde revyen til efter-

året. 

Det forventes at revyen vil blive 

opført i uge 43, med premiere 

tirsdag den 20. oktober. 

WS 

Juleforestilling

Børne-/ungegruppen opførte ”Ju-
lemandens hemmelighed” i 
weekenden den 7.- 8. december. 
Begge forestillinger var godt be-
søgt og fik efterfølgende en fin 
omtale. Lørdagens forestilling for-
løb som planlagt, men søndag 
blev vi udfordret. En lille times tid 
inden forestillingen skulle starte, 
snublede en af pigerne på de 
nederste trin på trappen og slog 
ryggen. Vi fik ringet til forældrene, 

og far kom og hentede hende. 
Heldigvis var der ikke sket noget 
alvorligt, så hun var klar igen til at 
kunne deltage ved vores afslut-
ning om mandagen. Pigen skulle 
spille kusine som sammen med 
fætteren havde de samme re-
plikker, som de skulle sige samti-
dig, så ”fætteren” var frisk på at 
sige replikkerne alene.  

Som engel trådte Carla på 4 år til 
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og dannede par med sin søster i 
”Engledansen”. 

Vi valgte at starte forestillingen 
med at informere publikum om 
hændelsen, da alle selvfølgelig 
var lidt rystede, og det godt kun-
ne være lidt svært, når der var 
øvet på replikker som vi, os og jer, 
og nu hed det så jeg, mig og dig. 
Det var publikum helt forstående 
overfor, så det blev trods alt en 
god forestilling. 

Seks af pigerne sagde ja til også 
at deltage ved KAT`s jubilæum. 
De skulle åbne kavalkaden med 
en sang, som de skulle lære 
udenad derhjemme, og så mød-

tes vi et par gange for at øve 
sammen med musik til inden ge-
neralprøven. 

Vi satser på at lave en juleforestil-
ling igen i 2020! 

 

Kontakt 
Kerteminde Amatørteaters mailadresse: katteater@gmail.com 

Facebook:  www.facebook.com/kertemindeteater/ 

Bestyrelsen:  Karl Egon Mortensen, 61136724 (Formand) 

mortensenke@hotmail.com 

 Mona Clayton, 22541287 (Næstformand) 

monaclayton54@gmail.com 

 Jette Hansen (Momse), 29882702 (Kasserer) 

momsehansen@stofanet.dk 

 Knud Pfeil, 20650829 

knud@pfeil.dk 

 Ole Vels, 25297310 

ole.vels@me.com 

 Susanne Gammelgaard 

 Maja Torp 
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