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Revy
+ revymenu
fra kr. 390,-

Pressen skriver:
Jan Overgaards
trio er en gennemgående fornøjelse.

+ gebyr

2010

Pressen skriver:
Igen i år er det lykkedes John
Martinus at sammensætte en
gang REVYPERLER PÅ STRIBE som det er værd at se i
Kulturhuset Harmonien i
Rødvig.

Rødvigrevyen på Stevns

Kulturhuset Harmonien
10. juni til 14. august

Pressen skriver:
Hvis nogen leder efter den
danske sommerrevys retrospektive sjæl, så findes
den i Rødvig. Det kilder
når revyen slår et slaw for
det høje humør.

Torsdage, fredage og lørdage
Dario Campeotto · Anne Herdorf · Kirsten Norholt · John Martinus
Instruktion: John Martinus · Kapelmester: Jan Overgaard
Producent: Tom Bang

Pressen skriver
Det er en fornøjelse
at se Kirsten Norholt tilbage på revyscenen, både alene
og i ”flok”.

Danmarks retrospektive revy
er Danmarks nye revy, der for
andet år i træk med succes
genopfører stærke revyklassikere med erfarne revykræfter.
Pressen skriver:
John Martinus
er i den grad på
toppen i år.

Pressen skriver:
Dario Campeotto fortæller om alt det der
kilder fra skæg over
lattergas til herrehænder i kavalergangen.

Pressen skriver:
Hele holdet yder et
godt samspil i et
fornøjeligt indslag
om graviditet.

Vi indrømmer blankt, at det er
god gammel vin på nye flasker
– godt lagret, topunderholdning og på forunderlig vis
overraskende tidsaktuel.
Vi ses i Rødvig!
- kun 1 time fra
København

Pressen skriver:
Anne Herdorf
løfter sig til
stjernestatus.

Glade
revyhilsner
Tom Bang

Billetbestilling
www.revyperler.dk
Tlf. 70 20 71 01
billetnet.dk

Bangs Event præsenterer Rødvigrevyen på Stevns

VIN FRA VM-VÆRTEN ER EN SIKKER VINDER
Sydafrika byder på røde og hvide favoritter i glasset
Læs mere på indersiderne

FÅ 1 GRATIS KASSE ØL
www.ologpolser.dk

UDBUDDET ER BLEVET STØRRE,
OG PRISEN KAN STADIG
VÆRE MED
Også de danske forbrugere har
taget de sydafrikanske vine til
sig. ”Sydafrikas popularitet som
vinland skyldes ikke mindst, at
udbuddet er vokset i løbet af de
sidste 10 år. Dertil kommer, at
mange af vinene er rigtig god
kvalitet til priser, der stadig er
yderst rimelige.
De mange nye producenter har
medført en sund konkurrence,
hvilket har betydet modernisering af vinhusene og meget
højere kvalitet generelt. Og det
gælder faktisk alle deres vintyper”, forklarer Rasmus. ”Det
sydafrikanske vinkort byder på et
kolossalt udvalg af druer. Chenin
Blanc er den drue, som oftest
bruges i hvidvinene, og de kan
være sprøde og friske eller mineralske og dybe. Til de røde vine
ser man Cabernet Sauvignon,
Pinotage, Shiraz/Syrah og Pinot
Noir blandt de mest brugte druer. Og så er Sydafrika hjem for en
af de mest anerkendte dessertvine nogensinde. Vinhuset Klein
Constantia producerer ”Vin
de Constance”, som i tidernes
morgen var Napoleons, Ernest
Hemingways og mange andres
store personligheders yndlingsvin. Oprindeligt blev vinen brugt
som medicin og inspirationskilde, og vinen bliver den dag i dag
flasket på en gammel medicininspireret flaske”, fortæller kenderen og afslører, at han selv har en
svaghed for Constance.

”SMAGEN ER FRISK OG FRUGTRIG MED
VANDMELON OG HINDBÆRNUANCER”
Ikke et ord om fodbold. Her gælder det andre vindere fra VM-værtslandet

VM i fodbold satte for alvor
Sydafrika på verdenskortet som
vinland. Og mange fodboldentusiaster skiftede de traditionelle
”grønne og kolde fra kassen” ud
med røde og hvide druer på flaske fra værtsnationen. Rasmus
Ege er en af de fodboldfans, der
har en stor forkærlighed for sydafrikansk vin. Og trods sine bare
25 år, er han en stor kender. Som
restaurantchef og vintjener er

han nemlig nødt til at have næse
for nuancerne.
VINTJENER MED HANG
TIL DRUER FRA DEN SYDLIGE
HALVKUGLE
”Duften domineres af hindbær,
vandmelon og jordbær. Smagen
er frisk og frugtrig med vandmelon og hindbær som de kraftigste nuancer. Vinen har en overlegen balance mellem sød og tør”.

Rasmus Ege løfter igen sin sarte
næse op fra kanten af det store
glas og åbner øjnene: ” Det er
en rosévin fra vinhuset Delheim
i Sydafrika. En delikat sag på
druen Pinotage, som er en podning af Pinot Noir og Cinsault”.
Den unge vintjener smiler bredt.
Klart nok. Han ved, hvad han taler om. Med sine bare 25 år er
han en af landets yngste restaurantchefer og har ansvaret for

at præsentere den vin, han hver
aften serverer for sine gæster på
Restaurant Berntsens Ballade i
København.
”Sydafrika er et af de nyere vinlande, som også restauranten er
brændt varm på. Hollandske navne
og franske druer, der bliver til masser af hvidvin, god rosévin, hovedsageligt kraftige rødvine og dejlige
dessertvine”, siger Rasmus Ege.

HVAD SKAL DER
I SOMMERGLASSET?
Rasmus Eges anbefalinger til
sommermaden kommer naturligvis an på, hvilken mad vinen
skal drikkes til. ”Står der skaldyr
på menuen, er en hvidvin på Sauvignon Blanc et godt valg, mens
Chenin blanc-vin passer godt til
de lidt kraftigere fiskeretter med
sin fedme og syre. Skal der grilles
fx jomfruhummer, er det oplagt
at komme Sauvignon Blanc fra
Neil Ellis i glasset. De sydafrikanske Pinot Noir-vine er ofte friske,
let syrlige og gode til fjerkræ i
næsten alle afskygninger. Og
skal der hygges på terrassen før
og efter maden, tror jeg de fleste
vil nyde et glas Chenin Blanc fra
huset Kanu. Lækker sommervin!”, slutter Rasmus Ege. Vil
man personligt opleve den unge
restaurantchef svinge proptrækkeren og give sine vinanbefalinger, kan det ske på restauranten
på Vesterbro i København. Læs
mere på berntsens-ballade.dk. LR

DANSK KUNSTNERPAR TIL VM
VM i Sydafrika handlede også om fodboldkunst uden for grønsværen. En række initiativtagere havde nemlig inviteret kunstnere
fra hvert af de 32 deltagerlande til at skabe et unikt fodboldkunstværk. Fra Danmark valgte man kunstnerparret Jonna Pedersen og Bjørn Eriksen, der i fodboldinspirationens rus malede
værkerne ”African Boots” og ”The Fan”.
Alt i alt blev der blev skabt en samling på 160 originale værker,
der også resulterede i tryk af eksklusive serigrafier i et begrænset
oplag. Alle med præget FIFA hologram, nummer og signatur. I
Danmark er serigrafierne udstillet hos Galleri Nørballe, Strib, Sønderborg indtil den 12. september 2010. Her er der også mulighed
for at erhverve sit eget eksemplar af et af fodboldkunstværkerne.
Læs mere på gallerinoerballe.dk.

HVOR GÅR VINTERFERIEN HEN?
Under sommerferien går mange allerede i gang med at planlægge, hvor årets vinterferie skal gå hen. Det store samtaleemne i liggestolene sommeren over er nemlig vinterferien. Når danskerne
kommer hjem fra årets sommerferie er de, ifølge landets rejsebureauer, klar til at bestille vinterferien. Nogle vil have sommervarme, og andre vil under koldere himmelstrøg for at stå på ski.

KOM I JULESTEMNING PÅ BAKKEN!
Vil man have jul midt i sommervarmen, kan man passende tage
til Julemændenes Verdenskongres på Dyrehavsbakken nord for
København. Traditionen tro mødes mere end 150 julemænd, nissemødre og nissebørn fra en snes lande fra den 19.-21. juli til
tre dage med julefest, julesjov, julekultur og julestemning. Årets
æresjulemand, kåres og vigtigst af alt finder rådslagningen, der
ender i den store afstemning om datoen for juleaften, sted.
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