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Hou Revyerne – vi aldrig glemmer 

Hou revyerne startede i Hou Hallen i november 1993, men forud for hin 

mindeværdige premiereaften gik en historie. 

Revyerne tog egentlig deres begyndelse i det store telt ved havnefesten. Her 

blev Rita Kjær, Lone Kleis og Palle Jensen bedt om at ”lave noget sjovt”. 

Sammen med andre gode mennesker fra Hou og omegn fik de stablet noget på 

benene, som skulle vise sig at blive til de kommende revyer i Hou Hallen. 

Det forholdt sig således, at det var nærmest umuligt at få en ordentlig lyd i det 

store telt, og derfor brød vi os egentlig ikke om at optræde der. En aften sad 

Palle Jensen og snakkede med Leif og Torben Lohmann i Hou Hallens cafeteria, 

og ideen opstod. Palle Jensen sagde, at han godt ville lave en Hou Revy, hvis 

overskuddet blev ligeligt fordelt mellem idrætsforeningen og Hou Hallens 

Venner. Han blev taget på ordet, og den første revy gik over scenen i 1993. 

Herefter var der en revy hvert andet år indtil 2009, hvor den sidste revy blev 

spillet. Ved de første revyer var Rita Kjær medinstruktør, og senere tog Gunhild 

Hoe over. 

Travlhed, liv og glade dage i Hou hallen 



 

Der var altid en fast plan for afviklingen af Revyerne: 

Torsdag aften: Generalprøve. 

Fredag aften: Forpremiere, hvor Leif lavede maden og en pianist spillede 

bagefter. 

Lørdag aften: Premiere med spisning, hvor maden kom fra Hou Mesterslagter 

og bal bagefter.        

I de mellemliggende år arrangerede Hou Hallen deres egen november fest, 

hvor de sørgede for underholdningen. Her var alt fra lokal underholdning til 

Keld og Hilda! 

Den 19. april 2013 var vi nogle fra Hou Revyerne, der opførte det legendariske 

teaterstykke ”Svend, Knud og Valdemar” i HMI Hallen. Da vi øvede og opførte 

stykket, var det fuldstændigt som om, at de gamle cirkusheste blev lukket ind i 

manegen igen. Lugten af savsmuld var så stimulerende, at vi følte os hensat til 

”gamle dage”! Hvem ved? – måske vender vi på et tidspunkt tilbage igen! Det 

kunne være spændende, hvis også nogle unge frivillige vil være med! 

Der kan skrives meget om Hou Revyerne, men billederne taler for sig selv: 

Mathisen og fru Christoff blev rigtig glade for hinanden, så det bar ”frugter!” 



 
Her ses Agnetha og Anni-Frid i skikkelse af Lars og Heidi 

 
Jamen Benny!!!!  Der hænger jo noget forneden! 

 



 
Der var også besøg af Moster Elly og Dikael – det sørgede Lone Nørskov og Ketty Jessen for. 

 
De kendte gæstede altid Hou Revyerne – her er det Celine Dion og Andrea Bocelli. Enhver 

lighed med Lars og Heidi må stamme fra læserens egen fantasi. 



 
Campingfatter og Campingmutter kædede revyen sammen dette år. 

 

 
Jamen det er jo Carsten og Helge (Gunhild Hoe og Lone Nørskov) 

 

 

 



Kamelpester Marianne Eriksen 

 

 

Musikalske venner var der mange af: Her er Polle med banjo. 

 



 
En god lyd – Jan Chrillesen 

 

 

Der er klædeskaber og der er tøj skaber Anita Asp 



 

Påklædning, hår og sminke tog Berith Sørensen sig af. 
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