
 

 

KORT OM DE MEDVIRKENDE I HARMONIENS REVYPERLER 2021 

 

Lone Hertz begyndte allerede at optræde som 10-årig og 
debuterede i en alder af kun 17 år som solist sammen med 
Keld og Dirch i ABC-teatrets revyer.  
Senere fik Lone en stor karriere inden for det klassiske 
repertoire bl.a. i Shakespeare, Ipsen og Molière på Det 
Kongelige Teater.  
 
Lone har modtaget de fornemmeste priser for udøvende 
scenekunstnere – blandt andet 3 Bodil-priser, Bodil Ipsens 
Jubilæumslegat, Henkelprisen og Teaterpokalen samt mange 
andre. 

Det er et vidunderligt sammentræf, at Lone nu vender tilbage til revyen og vil være med til at løfte 
Harmoniens Revyperler til usete højder.  

Rygtet siger at Lone er gået i skarp træning som verdens første kanondronning #ligestilling. For at 
finde ud af om det er sandt, kræver det en billet til revyen.  

 

 

Charlotte Amalie Kirkegaard Kehlet er på trods af 
sin unge alder og mange navne et velkendt og dejligt 
ansigt, som har fortolket revyperler i både 2018 og 2019. 
Charlotte Amalie er uddannet fra Statens Teaterskole og 
har medvirket i film som Dirch og TV-serier som Ditte og 
Louise. Hun har medvirket i teaterforestillinger på bl.a. 
Østre Gasværk Teater, Folketeatret, Grønnegårds Teatret 
og Odense Teater. Hun har blandt andet vakt stor lykke 
i Skammerens Datter, Frøken Nitouche (hvor hun første 
gang havde fornøjelsen af at dele scenen med Lone 
Hertz), En Skærsommernatsdrøm og senest i 
forestillingen Den Første Dråbe Blod, hvor hun høstede 
flotte anmeldelser og blev nomineret til Årets 
Gennembrud af CPHCulture.   

I Harmoniens Revyperler 2021 kan vi forvente en Charlotte Amalie med sprudlende udstråling, en 
virtuos sangstemme og et oplagt revy-talent. 

Rygtet siger, at Charlotte Amalie også vil kaste sig ud i at spille en lækker blues på bas – for at se om 
det er sandt, kræver det en billet til revyen. 
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Emil Birk Hartmann er årets Benjamin og debutant på 
revyscenen.  
Emil er uddannet på Fredericia Musicalakademi og har 
spillet hovedroller i mange af de største musicals gennem 
de sidste 10 år rundt i landet. Fra Disneys Klokkeren Fra 
Notre Dame, til den folkekære Shu-bi-dua - The Musical, og 
fra klassikere som Cabaret til det helt moderne Seebach - 
The Musical 

I Harmoniens Revyperler kan vi forvente at opleve Emil 
med en charmerende og ungdommelig vitalitet, krydret 
med en kæmpe musikalitet og stor komisk timing. 
 

Rygtet siger, at Emil er god til sabel-slugning – men hvorvidt det bliver muligt at opleve, kræver det 
en billet til revyen. 

 

 

 

Max Hansen har 8 gange tidligere optrådt med 
Revyperler. I 2014 debuterede Max som kunstnerisk 
leder og instruktør, hvor han førte revyen videre til 5-
stjernede anmelderroste højder.  

Max har medvirket i stort set alle landets revyer og 
modtaget prisen som Årets Revykunstner (Årets Dirch) og 
udnævnt som Æreskunstner ved Revyernes Revy i 2017. 

I Harmoniens Revyperler kan vi forvente, at Max vil 
sammensætte endnu en omgang stærke, underholdende 
og velvalgte revynumre. 

 

Det er ikke nogen hemmelighed, at det er en mangeårig stor drøm for Max, at stå på scenen 
sammen med Lone Hertz. Derfor glæder han sig ekstra meget til Harmoniens Revyperler 2021.  

Rygtet siger, at Max vil optræde med en elektrisk ål. For at se om det er sandt, kræver det en billet til 
revyen. 


