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NYKØBING F. REVYEN 2020
AFLYSER ÅRETS FORESTILLING
Der bliver ikke spillet revy i Nykøbing Falster i år. Revydirektør Mickey Pless og resten af
holdet bag revyen har besluttet at aflyse årets forestilling på grund af coronasituationen.
Det er uendelig trist, lyder det fra Mickey Pless.
Torsdag den 11. juni 2020 klokken 20 skulle tæppet være gået for premieren på årets revy i Nykøbing Falster. Sådan bliver
det ikke. Revydirektør og kapelmester Mickey Pless har efter mange overvejelser besluttet at aflyse årets Nykøbing F. Revy på
grund af coronasituationen.
”Nykøbing F. Revyen spiller ikke i år. Det er uendelig trist, men nødvendigt. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været en
særdeles svær beslutning at træffe, og vi har sammen med vores samarbejdspartnere lige til det sidste gennemgået scenarier
og mulige alternativer, men konklusionen er desværre blevet, at vi er nødt til at aflyse årets revy,” siger Mickey Pless.
Det er i den grad en ny situation for Nykøbing F. Revyen, men også for Nykøbing Falster som by. Siden 1912 har revy været synonym med sommeren i Nykøbing Falster, hvor flere end 30.000 gæster i sommerens løb har lagt vejen forbi Nykøbing Teater.
Men i år bliver Danmarks næststørste revy altså ikke opført.
”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg og hele holdet bag revyen er utroligt ærgerlige over, at det er kommet til
dette. Vi havde glædet os til at stå på scenen og give vores gæster en fantastisk oplevelse. Jeg er også ked af det på byens og
kommunens vegne. Jeg ved, hvor meget det betyder for handelslivet, for restauranter og cafeer, at der er sommerrevy, men i
år kan vi ikke give dem det, og det er jeg meget ked af,” siger Mickey Pless og fortsætter:
”Situationen gør simpelthen, at det ikke er forsvarligt. Jeg vil ikke udsætte mit hverken hold eller mine gæster for den risiko,
der er forbundet med at gennemføre forestillingen, og det vigtigste er altså medarbejdernes og gæsternes sikkerhed. Samtidig er der for meget uvished om forsamlingsforbuddet, der kan blive sat op til 500 personer fra 11. maj, men myndighederne
siger samtidig, at det kan blive ændret løbende. Det gør det alt for usikkert for os,” siger Mickey Pless.
De gæster, der allerede har købt billetter til årets revy, vil de kommende dage blive kontaktet på mail, hvor de har mulighed
for allerede nu at få overflyttet deres billetter til sæson 2021, før det officielle billetsalg går i gang den 1. juli kl. 11.00. Derudover har de mulighed for at få konverteret sine billetter til et gavekort (gældende sæson 2021) eller at få refunderet sine
billetter til fuld pris.
”Vi håber at ringe mange af vores kunder vil støtte os i denne svære situation og ikke vælge at få refunderet deres billetter.
Det vil betyde uendelig meget for den videre drift af Nykøbing F. Revyen” siger Mickey Pless.
”Jeg vil gerne love, at vi er tilbage i 2021 med et stærkt hold. Vi vil lægge alle vores
kræfter i at skabe en revy, der ikke efterlader nogen tvivl om, at selvom vi ikke kan
spille i år, så skal vi nok vende endnu stærkere tilbage. Skal jeg noget finde positivt
i alt dette, så er det, at vi undervejs har fået en kæmpestor og fuldstændig unik
støtte og opbakning fra en hel masse mennesker. Jeg har fået så mange søde beskeder og opmuntrende ord - og ikke mindst har folk lovet, at de nok skal komme
igen i 2021. Den opbakning er jeg virkelig taknemmelig for. Det betyder så meget,”
siger Mickey Pless.
For yderligere oplysninger eller kommentarer,
kontakt revydirektør Mickey Pless på tlf. 6178 8043
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