
Gøgl, revy og røverhistorier
 
 

Revysange 
 

Et program med gamle revysange af 

fx Osvald Helmuth, Buster Larsen, 

Ib Schønberg, Liva Weel, Bodil 

Steen, Erika Voigt og Elga Olga. 

Akkompagneret af min pianist Peter 

Gertov synger jeg og fortæller, så 

sangene bliver kædet sammen.  

Programmer varer to gange tre 

kvarter med en kaffepause 

undervejs.  

Pris: 6000 kr + transport Esbjerg t/r Livet som gøgler 
 

Jeg vil fortælle om mit eget liv som gøgler  

og sætte det i perspektiv til gøglerlivet  

før i tiden. Bare rolig – det bliver ikke kun  

”snak”. Jeg krydrer det med gøglertricks  

og sange.  

Og hvis I har lyst, kan I selv få lov til at prøve at lære et 

gøglertrick eller to!  

 

Varighed: 1-2 timer efter ønske 

Pris: 3000 kr + transport Esbjerg t/r 

Gøgl, gårdsangerviser og 

gøglerhistorier 
 

Et program hvor jeg optræder med gøgl, synger viser og 

fortæller gøglerhistorier. Inden jeg kommer har jeg forsøgt at 

finde lokale gøgleres historier fra netop jeres område og vil 

fortælle om dem. I fællesskab med jer kæder jeg dem sammen 

med jeres egne oplevelser og historier – en slags 

erindringsværksted ad mindernes allé.  

Varighed: 1-2 timer efter ønske 

Pris: 3000 kr + transport Esbjerg t/r 

Jeg håber meget, at I har lyst til et besøg,  

så vi sammen kan lave nogle hyggelige timer.  

Jeg glæder mig til at høre fra jer.  
 

Glade gøglerhilsner  

Kai Jørgensen 

Fanøgade 2, 6700 Esbjerg 
Telefon 75 18 07 70 
teatergruppentroldrosen@gmail.com. 

Praktiske oplysninger 
og lidt om mig og pianisten 
Jeg medbringer mit gøglerudstyr til jeres 
lokale. Jeg kan sagtens tale og synge, så det 
kan høres på de bagerste rækker i et 
almindeligt lokale. Ved store lokaler og stort 
antal tilskuere aftales evt. mikrofon og 
scene.  
Priserne er for 1-2 timer underholdning 
efter aftale. Dertil kommer transport-
udgifter ifølge statens kilometertakst og evt 
broafgifter. Transporten er fra Esbjerg t/r.  
 
KAI JØRGENSEN 
Teatergruppen Møllen, Haderslev 
Teatergruppen Narren, Ribe 
Leder af Esbjerg Børne- og Ungdomsteater i 
38 år 
Stadig aktiv som professionel på 31. år i 
Teatergruppen Troldrosen 
Leder på 3. år af Cirkus- og Teatergruppen 
Fugl Føniks for amatører 
 
PETER GERTOV 
Uddannet på Esbjerg Musikkonservatorium. 
Arbejder som musikinstruktør bl.a på 
Kulturskolen i Esbjerg. 

Jeg hedder Kai Jørgensen og har i mere end 40 år arbejdet som gøgler med 
teater, børneteater, eventyrfortælling, og jeg har lavet cabareter og revyer. 
Det meste af Europa har været mit arbejdsområde, og der er mange sjove 
oplevelser at fortælle om.  
 
Til et arrangement i en af Ældre Sagens afdelinger har jeg her tre forskellige 
forslag til program. Jeres egne ideer eller ønsker er også velkomne – jeg 
skræddersyr gerne underholdningen til jer.  

At starte som en kat 

må give  mindst 9 liv  
Bogen om mine 38 år som 
græsrod i Esbjerg Børne- 

og Ungdomsteater 
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