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Revy og erhvervsliv rykker sammen i krisen: Revyen er
sikret  i fremtiden

Coronaen førte til a-ysning af årets revy. Men det førte også til
et nyt tæt samarbejde revyen, erhvervslivet og kommunen
imellem.
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Kerteminde: Når nøden er størst er hjælpen nærmest, og da nøden i foråret var
stor for Kerteminderevyen, blev der straks rakt hjælpende lokale hænder ud.

Det har ført til et helt nyt samarbejde mellem Kerteminderevyen, Kerteminde
Erhvervsforening, Kerteminde Kommune, Tornøes Hotel, Superbrugsen i
Kerteminde samt firmaet Stok i Langeskov, afslørede parterne fredag middag.

- Det startede med at familien bag Tornøes Hotel, hvor vi spiller, og jeg sammen
med direktør Martin Frederiksen, Stok, besluttede, at i stedet for at jamre over,
at coronaen lukkede hoteller og aflyste revyen, så skulle vi se fremad, fortæller
revydirektør Mads Nørby.

- Vi ville bruge tiden til at sikre, at vi kommer styrket ud på den anden side. Den
lokale erhvervsforening engagerede sig også, og så gik det pludseligt stærkt.
Sammen har vi nu lagt en farbar vej for, hvordan det lokale erhvervsliv kan sikre
sig i en presset tid.
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2021-revyen er sikret
Så efter en sæson, hvor teatre og revyer landet over måtte se deres indtægter
forsvinde, og mange befinder sig i en kamp for at overleve, så kan
Kerteminderevyen  nu se lidt lysere på fremtiden.

- Samarbejdet sikrer både revyens eksistens, og at det lokale erhvervsliv og
kommunen også i fremtiden kan byde på spændende kulturelle begivenheder.
Det, at alle parter har fordel af hinanden, betyder, at vi i 2021 med sikkerhed kan
byde på en revy i Kerteminde, lyder det fra en glad revydirektør.

Som konsekvens af det nye samarbejde bliver Tornøes Hotel opgraderet med
klimaanlæg og teleslynge. Desuden vil flere dele af det lokale erhvervsliv købe
hele forestillinger til kunder og medarbejdere udover deres normale sponsorat.
Kommunen vil benytte sig endnu mere af den branding, Kerteminderevyen giver
kommunen ud over hele landet.

Martin Frederiksen er gået i spidsen med at underskrive en femårig kontrakt, og
hans budskab til andre virksomheder i kommunen er kort og godt: Kom så i
gang.

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.
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Kerteminderevyen 2021, og forhåbentlig mange -ere år ind i fremtiden, er reddet takket være et nyt
samarbejde mellem revy, erhvervsliv og kommunen. Foto: Klaus Knakkergaard
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Vi ville bruge tiden til at sikre, at vi
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