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Kerteminderevyen: - Jeg råbte ja til at være med uden at

overveje noget som helst
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HYBRID MED OP TIL
184 HK

Mest læste

Efter drab i Munkebo: Politiet beder
andre vidner træde frem

SE DEN HER
FRA KUN 348.990 KR.
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50 år på Kverneland: Nu har Torben
også sin egen lade fuld af røde
maskiner

Corolla Hybrid H3 Premium GR Sport. Den viste model er
med ekstraudstyr. Fra 348.990 kr. Brændstoﬀorbrug v/bl.
kørsel 18,9-20,4 km/l, Co2-udslip 110-120
g/km.
Forleden
var Lonnie

Kjer samlet med de andre revyskuespillere, da der skulle tages billeder til den
kommende revyplakat. Foto: Klaus Knakkergaard

! Debat: Forbyd cykler på

Når Kerteminderevyen vender tilbage på Tornøes Hotel næste
år, bliver det med en debutant på holdet. Det er Lonnie Kjer, der
som 17-årig oplevede at blive kendt over natten, da hun var
med i det danske Melodi Grand Prix.
14 aug. 2020 kl. 20:02

Fynshoved

Seks naturskønne koncerter med
nordisk hyrdesang

" # $

Lægger saks og kam: Trine Høgh
lukker sin frisørsalon

Mette Louise Fasdal mlfa@fyens.dk
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Kerteminde: - Jeg råbte ja til at være med uden at overveje noget som helst, og
så kom angsten, ler 47-årige Lonne Kjer.
Til næste år er hun en del af Kerteminderevyens skuespillerhold. Her skal hun på
scenen på Tornøes Hotel sammen med Kim Hammelsvang Henriksen, Farshad
Kholghi og Christine Astrid Nielsen. Det afslørede revydirektør, Mads Nørby, da
KERTEMINDE UGEAVIS

han forleden præsenterede sit revyhold.

Kan du bruge en halv
million? Sidste udkald for
at søge støtte til maritime
projekter

Lonnie hed i 1990 Devantier, var 17 år og vandt det danske Melodi Grand Prix
med nummeret "Hallo Hallo." Det ringer nok en klokke hos de fleste, men grand
prix-stilen er forduftet sammen med efternavnet, for Lonnie Kjer vil også gerne
være kendt for noget andet end sin grand prix-optræden.
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- Jeg har slået mig til tåls med, at jeg er "Hallo Hallo"-Lonnie. Det hænger ved,
siger hun med et smil og fortæller, at hun er med i pop - og rockbandet, "Sing
Sing Sing," hvor også Ivan Pedersen, der tidligere var en del af den succesfulde
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andre vidner træde frem
"Og vinderen af Landsby-makeover
er ...": Nu rykker dommerpanelet ud
Udstilling i Birkende: Kreativiteten
sprudler under valnøddetræet
Aktive Ebbe fylder 80 år
Kom på kursus: Byg dit eget
insekthotel
Aftenskole har bygget et helt særligt
kolonihavehus: Fristedet Bella Vista
er åbent for alle
! Debat: Forbyd cykler på

Fynshoved

ANNONCE

Lonnie Kjer skulle besøge sin mor i Middelfart efter photoshoot i Odense. Hun håbede meget, at hun
kunne nå at fjerne den tunge makeup, hun havde fået lagt. Foto: Klaus Knakkergaard

- Ivan bliver også stadig spurgt om, "hvor ska' vi sove i nat?" forklarer hun og
henviser til Labans ørehænger.
- Jeg er jo bare nødt til at tage det som noget positivt, at jeg har sat et spor hos
folk, understreger Lonnie Kjer.

!

Jeg har slået mig til tåls med, at jeg er
"Hallo Hallo"-Lonnie. Det hænger ved.
+

I dag lever hun stadig af at være sanger og sangskriver. Hun er uddannet med
hovedfaget rytmisk sang fra musikkonservatoriet i Aarhus og har udgivet albums
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Bedemanden Mette lærer
børn om døden: - Børn er
gode til at tackle sådan
noget

og skrevet tekster til andre.
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Revydebutant i Kerteminde
Hun har aldrig prøvet kræfter med at lave revy.
- Men det er noget, jeg længe har ønsket mig at prøve, og nu må så se, om vi kan,
siger hun.
Lonnie Kjer har hørt om Kerteminderevyens særlige stil, hvor det bliver gået til
stregerne og så lige et skridt længere.
- Det er en revy, der er kendt for at være anderledes, og det kan jeg godt lide.
Samtidigt synes jeg også, at det er et godt hold, der er blevet sat, påpeger hun.
Hun håber også, at hun kan være med til at levere nogle revytekster. Hun kan
godt lide at skrive og har også taget diplomuddannelsen som fagjournalist på
Danmarks Medie - og Journalisthøjskole.
- Men vi er jo nok mange om buddet, der gerne vil levere tekster, så nu må vi se,
konstaterer hun.
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POKAL glas, klart glas, 35 cl 7.-/stk
Læs om levering

Er selv blevet parodieret
Lonnie Kjer kan godt lide den satire, der er forbundet med revygenren, og hun
ved på egen krop, hvordan det er at ende som revyoffer. For hendes
sceneoptræden i Melodi Grand Prix'et i 1990 blev efterfølgende genstand for en
parodi i Cirkusrevyen - en parodi, der blev fremført af Birthe Kjær, som også selv
har været med i Det Danske Melodi Grand Prix en del gange.
- Dengang synes jeg ikke, at det var så sjovt, men det synes jeg da i dag, og
egentlig skal det jo tages som et kompliment, at jeg blev parodieret.
- Det var jo også næsten for nemt med det tøj, jeg havde på og med den store
telefon, der var med på scenen.

Lonnie Kjer (i midten) ser frem til at arbejde sammen med Christine Astrid Nielsen, Farshad Kholghi
og Kim Hammelsvang Henriksen til Kerteminderevyen. Foto: Klaus Knakkergaard

Normalt plejer hun at være rejst udenlands i sommermånederne. Hun har en
lejlighed i Andalusien i Spanien, som hun tager ned til, når efterårs - og
vinterturnéen er overstået, men næste sommer bliver det i Kerteminde, hun skal
tilbringe noget af sin tid, og det glæder hun sig meget til.
Hun kommer oprindeligt selv fra Middelfart og synes, at Kerteminde på mange
måder minder om den by.
- Det er sådan en hyggelig by, og jeg har været der en del tidligere. Nu er det ved
at være lang tid siden, siger hun og mindes, at sidst, hun var i Kerteminde, var
det, fordi der på en turné blev gjort et stop for at spise en is i Vaffelhuset.
- Det var på sådan en solskinsdag, hvor alt jo bare tog sig godt ud.

Har du spørgsmål til livet i Kerteminde Kommune, eller er der
noget, du undrer dig over? Hjælp os med at undersøge de
historier, der har betydning for dig.

0/200

Dine kontaktoplysninger
Vi kontakter dig, hvis vi beslutter at undersøge dit spørgsmål.

Navn
E-mail
Telefonnummer (valgfrit)
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få dagens vigtigste nyheder. Du
kan altid afmelde dig igen. Nyhedsbrevene kan indeholde
markedsføring af avisens produkter.
Jeg er over 16 år
Jeg accepterer betingelserne* og Jysk Fynske Mediers
privatlivspolitik

Send
Læs mere om "Spørg redaktionen" her
* Ved deltagelse kan dit spørgsmål og fulde navn blive brugt i en artikel på Jysk
Fynske Mediers nyhedssites samt i den trykte avis. Har vi opfølgende spørgsmål,
bliver du kontaktet af en journalist.

Powered by Hearken | Servicevilkår | Fortrolighedspolitik

LÆS OGSÅ

Vi ses i 2021: Arrangører står
sammen i Kerteminde

LÆS OGSÅ

Kerteminderevyens hold klar til
2021: Direktøren tager en gr...

LÆS OGSÅ

Revy på afstand: Kerteminderevyen
vises på TV2 Charlie

ANNONCE

0 kommentarer

Sortér efter Ældste

Tilføj en kommentar ...

Plugin til Facebook-kommentarer

Kerteminde

Del med andre:

Fyn

Kultur

Ugeavisen.dk

Kerteminde Ugeavis

" # $

ANNONCE

Forsiden netop nu
Mest læste

Efter drab i Munkebo: Politiet beder
andre vidner træde frem
50 år på Kverneland: Nu har Torben
også sin egen lade fuld af røde
maskiner

KERTEMINDE UGEAVIS

Efter drab i Munkebo: Politiet beder andre vidner træde
frem

! Debat: Forbyd cykler på

Fynshoved

Seks naturskønne koncerter med
nordisk hyrdesang
Lægger saks og kam: Trine Høgh
lukker sin frisørsalon

KERTEMINDE UGEAVIS

UGEAVISEN FAABORG

Åbent bibliotek vender
tilbage

Seks naturskønne
koncerter med nordisk
hyrdesang

KERTEMINDE UGEAVIS

"Og vinderen af Landsby-makeover er ...": Nu rykker
dommerpanelet ud
Seneste nyt
Efter drab i Munkebo: Politiet beder
andre vidner træde frem
"Og vinderen af Landsby-makeover
er ...": Nu rykker dommerpanelet ud
Udstilling i Birkende: Kreativiteten
sprudler under valnøddetræet
Aktive Ebbe fylder 80 år
Kom på kursus: Byg dit eget
insekthotel
Aftenskole har bygget et helt
særligt kolonihavehus: Fristedet
Bella Vista er åbent for alle

KERTEMINDE UGEAVIS

Udstilling i Birkende: Kreativiteten sprudler under
valnøddetræet

! Debat: Forbyd cykler på

Fynshoved

KERTEMINDE UGEAVIS

! Debat: Hvorfor skal man være detektiv for at skrive et

høringssvar vedr. kommunens sparekatalog

KERTEMINDE UGEAVIS

Aktive Ebbe fylder 80 år

KERTEMINDE UGEAVIS

Knivstikkeri i Munkebo: 28-årig mand i kritisk tilstand

KERTEMINDE UGEAVIS

! Debat: Forbyd cykler på

Fynshoved

KERTEMINDE UGEAVIS

Kom på kursus: Byg dit eget insekthotel

KERTEMINDE UGEAVIS

Historisk kiosk kommer igen - på nye hænder

KERTEMINDE UGEAVIS
KERTEMINDE UGEAVIS

Vild forvandling: Mudret
gadekær forvandlet til
grønt åndehul

Gratis byvandring i Munkebo

KERTEMINDE UGEAVIS

Kommunale penge går ikke
til spilde: Turismens
Venner er klar med Toner i
takt til plejehjemmene

KERTEMINDE UGEAVIS

Aftenskole har bygget et helt særligt kolonihavehus:
Fristedet Bella Vista er åbent for alle
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