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Dansk Revy 1850-2000 - et uhøjtideligt tilbageblik Leif Plenov Hent PDF Dansk revy 1850-2000 er en
velskrevet kærlighedserklæring til en højtskattet national teaterforlystelse. Leif Plenov præsenterer en

kortfattet gennemgang af dansk revyhistorie fra 1850 frem til årtusindskiftet.

Første epoke starter nytårsnat 1849-50 i det elegante Casino-teater med H.C. Lumbye på dirigentpodiet, og
slutter med den danske revys første makkerpar, Frederik Jensen og William Gerner på Frederiksberg

Morskabsteater - det nuværende Betty Nansen.

Anden epoke omfatter Frede Skaarups overdådige Scala-revyer, hvor uforglemmelige refræner blev sunget af
stjerner som Olga Svendsen, Liva Weel, Carl Alstrup og Osvald Helmuth.

I tredje og sidste epoke følger vi Stig Lommer som lancerer makkerparrene Kjeld Petersen-Dirch Passer og
Jørgen Ryg-Preben Kaas, mens Cirkusrevyerne skaber flotte shows med navne som Ib Schønberg, Buster
Larsen, Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard og Niels Olsen i centrum. Gennem hele perioden står provinsens mange
revyer i fuldt flor med Rottefælden i Svendborg som den eneste, der har gennemlevet alle tre epoker.

Selv om forfatteren går sagligt og kronologisk til værks, er Dansk revy krydret med personlige betragtninger
og oplevelser. Det gør ikke emnet mindre spændende.

Leif Plenov var uddannet som journalist og gennem årene manden bag talrige underholdningsprogrammer i
radio og tv som radioprogrammet "Ka' De kende mig", hvor lytterne - efter drypvise informationer - skulle
finde frem til, hvem den aktuelle gæst var. Leif Plenov arbejdede gennem årene sammen med en lang række
tv-personligheder - Erling Bundgaard, Poul Thomsen, Jarl Friis-Mikkelsen, Kim Schumacher, Hans Georg
Møller og Otto Leisner. Leif Plenov var således med til at udtænke og realisere underholdningsprogrammer

som "Pusterummet", "Hopla", "Supersvarerne" og "Ordet på bordet".

Som forfatter skrev han bogen om Buster Larsen og bogværket "Dansk Revy 1850 - 2000" dertil kom mere
end 1200 tv-udsendelser og 800 radioprogrammer.

Lydbogen er konverteret fra lydbånd til mp3-fil.
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