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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

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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Tre ting: Det skal du vide om
Kertemindes nye restaurant +
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Revy og erhvervsliv rykker sammen i
krisen: Revyen er sikret i fremtiden
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Museumsdirektør har 40 års
jubilæum: Fejrede det med en stille
gåtur i Johannes Larsens have
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Smittetallet tager endnu et dyk
i Fyns corona-hotspot: Testbiler på
vej til Langeskov og Munkebo
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Lise patruljerer efter indbrudstyve:
Fyns Politi vil hellere have
nabohjælp +

Ny pris
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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.
Odense C
Flot villa i attraktivt kvarter

Odense SV: KOM MED ET BUD, SKAL
SÆLGES NU!!!
4 rum/145 m2, 2.095.000 kr.

!

Se villa

6 rum/140 m2,
4.595.000 kr.

Vi ville bruge tiden til at sikre, at vi
kommer styrket ud på den anden side.

Se villa

%

- 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

DANMARK

Dagens corona-tal
opdateret fredag: Tre
patienter yderligere i
respirator

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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Målet er at blive Danmarks
største gourmetTødebollebrand, men den vigtigste
maskine strejker
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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.

Podcasts

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
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hans budskab til andre virksomheder i kommunen er kort og godt: Kom så i

Utroskab og Birthe Kjær: Få
podcast-redaktørens bedste
anbefalinger lige nu

gang.
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Lyt med på Erhvervsklubben:
Sydbank køber Alm. Brand Bank,
boligmarkedet når nye højder, og
aktiemarkedet taber pusten

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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Lyt til politik med Funding &
Løvkvist: Kan Thulesen true sig til at
blive på magten?
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Dine kontaktoplysninger
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E-mail

Lyt med: En god forklaring på
imamernes sharia-kontrakter

Telefonnummer (valgfrit)
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Lyt med: Ring hjem Emil - Har
latinamerikanerne i virkeligheden
magten i USA?

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
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Jeg accepterer betingelserne* og Jysk Fynske Mediers
privatlivspolitik

Send
Læs mere om "Spørg redaktionen" her
* Dit spørgsmål og navn kan blive brugt i en artikel på Jysk Fynske Mediers
nyhedssites samt i den trykte avis. Har vi opfølgende spørgsmål, bliver du kontaktet
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50 T-shirts m logo 1495,-

Bestil nu

Få dagens vigtigste nyheder fra fyens.dk direkte i din indbakke. Du kan til hver en
tid afmelde dig igen.
Email

Navn

Skriv din emailadresse

Skriv dit navn

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Indtast dit navn og din e-mail-adresse for at modtage dagens
vigtigste nyheder direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene kan indeholde markedsføring af avisens
produkter. Du kan til en hver tid afmelde dig igen. Ved tilmelding accepterer du vores
privatlivspolitik, som du kan læse her.
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Andre læser også
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BAGSIDEN

Købmand i Kirkeby har
25-års jubilæum: Vigtig
for lokalsamfundet

Tip: Dette ord skal du
undgå, hvis du vil vinde
slogankonkurrence

NORDFYN

ODENSE

Sårbare børn: Dyre
børnesager presser
budgettet

Sen aften: Affyring af
raket i Korsløkkeparken
markerer, at narkosalget
er åbent
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Forsiden netop nu
Mest læste
KERTEMINDE

Stærkt hold bag ny restaurant i
Kerteminde: - Det bliver som en
rejse til Fjernøsten +
ODENSE

Sen aften: Affyring af raket i
Korsløkkeparken markerer, at
narkosalget er åbent
NORDFYN

Søn og bror til dræbte: - Jeg havde
håbet på seks år

FAABORG-MIDTFYN

Tålmodigheden hos jordejere er slidt: Vores vandløb bliver
ikke renset op

ODENSE

Boligminister afviser Barfoed-kritik:
- Han har måske kritiseret os 20-30
gange i år

KERTEMINDE + For abonnenter

Stærkt hold bag ny restaurant i
Kerteminde: - Det bliver som en
rejse til Fjernøsten

DEBAT

! Er det virkelig sådan, vi taler til

hinanden i Odense Byråd?
NORDFYN

Vanvidsbilist for retten i Odense:
Lydklip afspilles i retssalen

DEBAT

ASSENS + For abonnenter

! Er det virkelig sådan, vi

Forsikringsselskab afviser
at hjælpe frivillige efter
brand: - Det er noget rigtig
møg

taler til hinanden i Odense
Byråd?

Seneste nyt
11.40

FAKTA: De står til at ryge ud for
Enhedslisten
11.35

Tidligere ligapro_l op mod HC
Odense
11.30

Privat virksomhed stillede
coronatest til rådighed for skole
11.20

Kolleger kan have misset beskeder
efter fejl i Smittestop-app

FAABORG-MIDTFYN

Presset bodega opfordrer kunder til at tegne folkeaktier: Det er ved at være kritisk
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! Vindmølledebat: Venstre mener

LIVE

det samme som tidligere
11.15

FAKTA: Lande med Test coronadøde
i forhold til indbyggertal
11.05

Enhedslisten fastholder Skippers
udløbsdato

CORONAVIRUS

Live: Hækkerup vil straffe deltagere i piratfester med 4000
kroner
NORDFYN

Søn og bror til dræbte: Jeg havde håbet på seks år

FYN

Tidligere ligapro_l op mod
HC Odense

FYN + For abonnenter

Fynsk minkavler om coronasmitte: - Jeg kan ikke se,
hvordan vi skal undgå at få det på sigt

DEBAT

! Kampen for Fyn

fortsætter

ODENSE + For abonnenter

275 kilo hash fundet på fynsk adresse: Tre mænd
varetægtsfængslet for største hashfund længe
MIDDELFART + For abonnenter

43-årig tiltalt for vold,
hærværk og
våbenbesiddelse: Overfaldt
kvinde med en kniv og
viste softgun frem i bussen

ODENSE

Boligminister afviser Barfoed-kritik: - Han har måske
kritiseret os 20-30 gange i år
NORDFYN

Så faldt dommen:
Vanvidsbilist får tre års
fængsel og ti års
frakendelse af kørekortet

Barfoed kalder Vollsmoseplan for stendød: - Ingen vil være klassens klovn og
træde først ud på isen +
Rahbæk Juel om Vollsmoseplanen: Der er stadig seriøs dialog med Tere investorer
+

GOG + For abonnenter

Ubesejret: GOG bomber
videre i hårdt program
GOG

Sådan gik det: Læs live-bloggen fra GOG's sejr i Holstebro
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