Fra: Geert Jonassen <geert64@live.com>
Sendt: 6. marts 2020 09:15
Til: Billetkontoret Cirkusrevyen <billet@cirkusrevyen.dk>
Emne: Forslag til Cirkusrevyen

Kære alle på Cirkusrevyen,

Mit navn er Geert Jonassen, jeg prøver igen at sende et forslag til revyen
2020.
Forslaget overskrift MISSIONÆREN´s SIDSTE MISSION !
Da nu Hr. Ulf Pilgård stopper på revyen og er gl. præstesøn kan han spille missionær, han skal sendes til en
ukendt stamme i Afrikas jungle
som måske er kannibaler. Og som høvding derude vil Hr. Kappelmester James Price som er god til alverdens
mad (og han vil så gerne være med oppe på de skrå brædder) og kan sikkert godt undværes lidt i
orkestergraven, da der kun skal spilles på trommer.
Dansetruppen klædes sort som kannibaler med store grillgafler og lange skåneærmer i de skånske flags
farver(for at dække hvide hud og til glæde for de mange der kommer til revy derover fra) Ude hos de
indfødte har de hørt, at der vil komme en hvid missionær, de har nu fået sat den store sorte gryde frem og
den er sløret som en prædikestol, låget til denne er baggrunden til gryden, hvor der står malet (tekst)
GUD BEVARES og så er der ellers pyntet til den store fest. Missionæren ankommer ledsaget af en tolk over
fra en nabostamme og bliver modtaget af høvdingen under et banner, hvor der står VEL be KOMMEN.
Missionæren og Høvdingen bevæger sig nu mod trappen op til gryden inden første trin op, stoppe høvdinge
og beder ham skrive i sandet sin fødselsdato og så bliver der ballade høvdingen ryster på hovedet kalde et
par undersorter frem som også ryster voldsomt på hovedet vifter med arme og ben (festen er slut) de
begynder alle og pakke sammen. Missionæren stå forundret ( hvad f***** sker der dog (tolken kommer
frem og svare) DU HAR FOR LÆNGST OVERSKREDET SIDSTE ANVENDELSES DATO missionæren udbryder OH
MY GUD også vil de VED GUDER IKKE ENGANG ÆDE MIG.
Med Venlig Hilsen
Geert Jonassen
Stenbjerg 3
3200 Helsinge
Tlf. 42305200
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