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Heilt Nils helt til topps
- Revygruppa Heilt Nils, med Inger Lise Gundersen og Liv Kjersti Dale som aktører, 
vant prisen som årets utvalgte, og dermed sikret de seg plass i neste års revy-NM på 
Høylandet.

Heilt Nils har bemerket seg med drivende gode nummer under Langesund 
revyfestival flere ganger, og denne gangen ble det altså storeslem. En ting er at de ble
plukket ut som deltakere på Høylandet neste år, men de fikk også prisen for beste 
fremføring.

De rundt 400 publikummerne under revykonkurransen storkoste seg med en masse 
galskap og moro. Og det var ikke overraskende, og fullt fortjent at de drevne 
revyartistene fra Notodden stakk av med flere priser.

Høyt nivå
Årets revyvestival hadde meget høyt nivå på deltakerne i konkurransen. 26 strålende 
nummer fra hagescenen i Wrightegaardshagen ga alle som fant veien til Langesund 
lørdag kveld mer enn valuta for inngangspengene. Ingen av våre lokale revy-helter 
nådde helt opp denne gangen, men alle leverte strålende nummer.

Sanderevyen fikk prisen som beste revynummer, med nummeret Hold kjeft og skriv. 
En hysterisk morsom parodi på en rettssak, der Ingrid Bjørge Auestad nok en gang 
viste at hun er en fantastisk revyskuespiller. Hun var med i flere revygrupper under 
konkurransen, og hun løftet hvert eneste nummer hun var med i.

Kjetil Haatveit var den andre skuespilleren som gikk igjen i en rekke nummer. Han 
representerte seg selv, Ulkefoss revygruppe, Breviksrevyen og Skotfossrevyen under 
konkurransen. Han stakk også fortjent av med prisen for beste tekst, med nummeret 
Ulefosslosen.

Galskapprisen gikk til nummeret Lykkelig som liten. Jann Øverland fra Sanderevyen 
fremførte en glimrende tekst om ei fortvila og kjærlighetssyk dvergbjørk. Han fikk 
latterdørene på vidt gap hos absolutt alle i teltet, og dommerne likte det heldigvis 
også.

Grilldressgjengen fra Hedmark viste seg fra sin beste side med nummeret Hvem 
styrer landet vårt. Siv Jensen hadde Erna Solberg på fanget: Jensen som buktaler, og 
Solberg som nyttig dukke for buktaleren. Et strålende nummer, som publikum trykket
til sitt bryst. Det gjorde juryen fra publikum også, og nummeret vant 
publikumsprisen.

Super festival



Damekoret har klart å etablere Langesund revyfestival som regionfestival i sør for 
Norsk Revy på Høylandet. Festivalen er trygt forankret som en av mange festivaler 
under festivalparaplyen Skagerakfestivalene i Langesund, og nok en gang viste 
publikumsoppslutningen at festivalen til de grader har livets rett. Med løsningen med 
telt inne i Wrightegaardshagen spilte det helle rikke stor rolle at regnet bøtta ned 
periodevis lørdag. Vel blåst igjen til de 50 damene i koret, og vi gleder oss allerede til
festivalen i 2018.


