Kære alle, der har med udvælgelse af tekster at gøre.
Og en personlig hilsen til Ulf.

Mit navn er Hanne Faldborg. Jeg er vestjysk bondedatter, bor i dag på Fyn, og jeg er forfatter til 11
romaner og biografier. Samt en af Danmarks mest benyttede foredragsholdere (op mod 80 om året).
Har aldrig haft tid til at sende tekster til revyer før.
Jeg har set Cirkusrevyen flere gange, og jeg husker især en, der går mere end 15 år tilbage. Jeg er meget
visuelt orienteret (taler og skriver i overskrifter, har flere journalister fortalt mig), og hver eneste gang, jeg
har set en revy, tænker jeg på hjemvejen på, hvad JEG ville have gjort, hvis jeg havde instrueret den. For
fire dage siden læste jeg, at Ulf stopper her i 2020, og om natten drømte jeg, at jeg sad i Cirkusrevyen. I et
af numrene dette år kørte Niels Ellegård… jeg mener, det var ham… op mod scenen på en pizzascooter,
råbende nummer 67. Jeg drømte ikke bare, hvad JEG ville have gjort, jeg kunne huske det meste af
drømmen, så 05.37 røg jeg ind til tasterne og gik i gang med et nummer, der i den grad vil være aktuel i
dag.
Vedlagte tekst kræver ikke dyr scenografi el. kostumer, for jeg ser den som et af de nødvendige numre, der
foregår foran scenetæppet, mens der ændres scenografi bag det. Den kan sagtens omskrives til fuld scene,
hvis dette skulle ønskes. Jeg kan i det hele taget udvide, bøje, skære nummeret efter ønske, for jeg lever af
ord, kan alt med ord.
I kan se mere på website hanne faldborg.

Inde i mig hedder stykket Gulvmand på Borgen. Ulf er statsministerens berømte pensions-Vagn. Lisbeth
den voldelige kone. Niels nok engang pizzabud.

Specielt til Ulf.
Inden ovennævnte revy var jeg til gilde i Stadil, hvor jeg selv er født og min søster stadig bor. Vi var kun
kvinder, og jeg sad ved siden af din søster. Da jeg fortalte hende, at hele firmaet skulle se revyen, grinede
hun og sagde, at hun bare var SÅ irriteret over, at alle spurgte hende, om hun ikke var din søster. Kan du
ikke gå ned til ham efter revyen, åbne døren, og så sige: Sig mig engang, er DU ikke Lenes bror? Det fik jeg
desværre ikke gjort, for vi skulle alle nå toget.
Det er din sidste revy, læser jeg, og har du specielle numre, der fascinerer dig - eller emner - så laver jeg
gerne nok et par numre. Og, selvfølgelig, helt uden købetvang.
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