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Spilles frem til 18. februar
 * Opprør av høy kvalitet Revyen «20th century rebels - århundrets opprør» er en hyldest til alle rebellene som gjorde
opprør på 1900-tallet.
 Det hele starter med fargerike kostymer og et forrykende dansenummer på Den Røde Mølle (Moulin Rouge). En
fortellerstemme gir oss videre morsomme fakta om opprørets historie og syr sammen forestillingen fra begynnelse til
slutt. I «20th centery rebels - århundrets opprør» blir vi blant annet kjent med marihuana-elskende hippie-
demonstranter som egentlig ikke vet hva de demonstrerer for. Eller imot. Vi får se opprørsk kjærlighetsdrama på
«Titanic», Berlinmurens fall og langhårete gutter som vil spille rock'n'roll.
 Høydepunktene kommer som perler på en snor gjennom hele forestillingen, og sketsjene holder en jevn og svært høy
kvalitet. Det er rett og slett vanskelig å plukke ut enkeltnumre og enkeltprestasjoner! Likevel - Selma Rud overbeviser i
«En slags butikk», med et dialekt-mangfold og en mimikk som er helt fantastisk. Alle guttene gjør dessuten en utrolig
morsom parodi på boyband-genren i sketsjen «Hitlers Boyband». Den talentfulle Sivert Moe Winther gir dessuten en
glitrende oppvisning i både sang, dans og skuespill i 80-talls-sketsjen «Som en Poet». Denne fyren utmerker seg
positivt i alt han gjør på scenen.
 Danserne gjør en kjempejobb i alle sine dansenumre, og bandet akkompagnerer det hele med kul musikk. Asker-
elevene har gjort alt selv, og de har gjort det bedre enn bra. De har laget en helstøpt revy. Manuset er morsomt og
gjennomarbeidet, og tekstgruppen skal ha honnør for å ha unngått plumpe og poengløse sketsjer. Vi møter en gjeng
med profesjonelle amatører, enten det er snakk om skuespillere, dansere eller musikere. Alle ser ut til å ha det gøy på
scenen, de virker sikre og har nervene under kontroll. Det er nettopp samspillet mellom alle aktørene som gjør at
Askerrevyen får toppkarakter. Når alt fra scenearbeidere til skuespillere gjør alt så godt de kan, så må resultatet bli
akkurat så bra som dette. En skikkelig helaften!
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