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Jægerspris Revyen får kendt kapelmester i 2022  

Anne Karin Broberg, Lukas Birch, Sascha Dupont og Michel Castenholt. Foto: Mathias 
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Revydirektør Lukas Birch er nu klar til at præsentere stjerneholdet for næste års 
Jægerspris Revy.  
 
Er der noget vi trænger til nu, så er det at få lov til at slippe latteren løs og gøre plads til 
det store forløsende grin. Det, og meget mere, tør Lukas Birch godt at love når tæppet 
går til Jægerspris Revyen 2022.  
 
”Anne Karin Broberg er tilbage for 4. gang på scenen. Alle der har set hende give den 
gas på de skrå brædder ved, hvorfor jeg jubler over, hun har sagt ja igen. Hendes 
komiske timing er så eminent, at selv når jeg har set hende lave det samme nummer 20 
gange, er jeg færdig af grin. Der er mange publikummer, der har sagt til mig: Sørg for 
at få Anne Karin med næste år – og det er hermed gjort,” siger en glad Lukas Birch.  
 



Som et kæmpe scoop er det lykkedes revydirektøren at få selveste Sascha Dupont med 
som kapelmester.  
”Sascha er vi mange, der kender fra tv-programmet ”Hit med sangen,” og at hun har 
sagt ja til at komme og sidde bag tangenterne til revyen i 2022 er jo overdrevet 
fantastisk! Hun er en sprudlende energi bombe, der med sikkerhed vil smitte af på 
publikum,” siger revydirektøren. 
 
”Med de to skønne damer på scenen bliver jeg enlig hane i hønsegården, men allerede 
det billede giver jo stof til de første revytekster,” griner Lukas og lover at årets revy 
bliver frækkere og sjovere end nogensinde. ”Vi lever jo i verden, hvor den politisk 
korrekthed får lov at fylde mere og mere. Der bliver flere og flere ting, man ikke må 
gøre, man ikke må sige og man ikke må joke med. Sådan er det på ingen måde hos os. 
Vi er den ventil, der netop skal vende tingene på hovedet og gøre grin med alle de 
absurde ting, der foregår – og det kommer vi til.”  
 
Instruktøren til revyen bliver igen den stilsikre Michel Castenholt, der har instrueret store 
revyer over hele landet. Senest Nykøbing F. Revyen, som løb med prisen: Årets Revy. 
”Michel er med for 4. gang, og der findes ikke en bedre instruktør end ham, så på den 
måde er holdet besat med de stærkeste kræfter,” afrunder Lukas, og tilføjer med et 
smil: ”Men jeg er også selv med.”  
 
Billetter kan du købe på www.jægersprisrevyen.dk. Revyen spiller fra d. 28. januar til d. 
25. februar 2022 i det lille hyggelige JAS-teater. 
 
 
For yderligere kontakt:  
Lukas Birch  
40194469 
lukassgaard@gmail.com  
 


