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Fra: Stig Buus Nielsen <kontakt@festtale.dk>
Sendt: 30. marts 2020 10:04
Til: Billetkontoret Cirkusrevyen <billet@cirkusrevyen.dk>
Emne: tekst til Lisbeth Dahl.

Hej Lisbeth
Jeg har sendt en tekst ind, der hedder “så vidt jeg husker”. Her omtaler jeg ting, jeg har
oplevet - krydret med lidt løgnehistorier. Måske du har set den. Vel vidende, at der måske
ikke bliver nogen revy i år, vil jeg blot høre dig om du finder den brugbar. jeg satte mig og
skev den. Det tog vel en times tid og vups – så var den sendt. jeg har lige haft den fremme
for at se, hvad jeg egentlig skrev. Jeg husker jo ikke så godt!. – nej er bare impulsiv –
skriver og afsted med lortet. Men Det var nu ikke så ringe som jeg troede. Faktisk var den
jo skide sjov. Men jeg har jo oplevet meget mere. Jeg stoppede for at den ikke skulle blive
for lang. Hvis figuren er brugbar, ja så kan vi jo lave en 2´er – til næste år - alternativt lave
del 2 i år. (det har jeg husket – eller?). Eller skal den være længere eller skal den med
KAREN MARGRETHE BYTTES UD MED NOGET ANDET. Den synes jeg selv er rigtig god men
den skal leveres ordentligt. Ellers vil folk, især uden kørekort – ikke forstå det hele. De
forstår ikke den der vi alle bruger - vi kan sgu lige holde her.
Den kan byttes med en tur gennem Mc Driven med 2 børn på bagsædet.
Men det jeg ønsker svar på er – ER DET NOGET DU VIL BRUGE TIL NOGET?. – DEN SKAL I
GIVET FALD – SAMMEN MED SKUESPILLEREN – JUSTERES TIL HANS TEMPEREMANT OG
DET GØR JEG GERNE. Som pensionist skal man jo have noget at lave.
Lige til oplysning – den med autodidakt er jo ikke en historie, der florerer rundt i landet.
Den har jeg fundet på og sætter vel et grin i gang umiddelbart.
NÅ ikke mere snak – kan den bruges??

Jeg ved at der er risiko for, at revyen ikke kan gennemføres. Men vi går ud fra, at det kan
den godt.
Ring eller skriv
Med venlig hilsen
Stig Buus Nielsen
Festtale.dk
Ved Ringen 7, 4.tv.
4000 Roskilde
tlf. 2422 1770

