
PRESSEMEDDELELSE:

Jule-revy 2005 med Klap Kebabben på Chr. VI 
Overdrevskro

Én ting er helt sikkert, og det er, at det ikke kommer til at gå stille af sig, når Julen 2005 gør sit 
indtog på Chr. VI Overdrevskro! For denne søde juletid har nemlig fået tilsat et ekstra pift i form 
af rigelige mængder humor og sang og musik: ”Klap Kebabben” hedder den trio, som står for 
underholdningen på kroen følgende fredage: 25. november, 2. december, 9. december og 16. 
december.

Gruppen – som har turneret i en årrække - har fået tilført nye stærke kræfter, efter at ”Guitar-Kaj” 
alias revykunstneren, Bertel Abildgaard, har sluttet sig til de to øvrige ”kebabber”, som er: 
Susanne Overgaard og Jan Eberhardt.

Showet består af sketches, monologer, flamencodans og musik og sang. Bred underholdning og 
lidt for enhver smag! Velkommen til skøn Jule-revy på Chr. VI Overdrevskro!

Kort om de 3 kebabber…

Bertel Abildgaard:
Bl.a. kendt som ”GuitarKaj” fra 5xKaj. Bertel Abildgaard er ligeledes kendt fra de mange revyer, 
han har deltaget i, lige fra Græsted Revyen over Nykøbing Falster Revyen til Kolding Revyen. 
Han startede sin professionelle løbebane i den kendte showgruppe 5xKaj, og senere med 2xKaj, 
der hittede i hele Danmark med ”Kylling I Karry” og ”Alle Børnene”, og derved opnåede han at 
blive ”verdensberømt” i Danmark. Bertel Abildgaard har også udgivet CD´erne ”Værtens bedste 
Telefonsvar” Vol. 1 og 2, hvor han udnytter sin store evne til at lave 100 parodier. Bertel 
Abildgaard har spillet teater medvirket i film, tv og radio. Bertel Abildgaard optræder desuden 
sammen med Andre Lundemann, Klap Kebabben m.fl. samt med sit one-man-show.

Jan Eberhardt:
Er skuespiller og entertainer og har igennem flere år optrådt i den humoristiske- og musikalske 
showgruppe: Klap Kebabben. Han var i slutningen af 80’erne og starten af 90’erne med til at 
introducere Stand Up Comedy i Danmark sammen med blandt andre Casper Christensen. Han har 
været instruktør og skuespiller på Dronninge Mølle-revyen, og i sommeren 2004 satte han 
sammen med 2P Produktion og Susanne Overgaard succesen ”Sommershow i Teltet” op på 
Gundestrup Færgekro i Odsherred. Jan Eberhardt har optrådt i film samt spillet teater og revy på 
landets store og små scener og senest medvirket i den succesfulde kabaret: Evergreens fra 
Broadway på ”Ellens Cabaret” i Stege på Møn.

Susanne Overgaard:
Sangerinde og entertainer. Har sunget og optrådt siden barnsben. Hun sunget i mange forskellige 
orkestre som solist, og var den ene tredjedel af pige-trioen CHIX. Hun synger jazz i jazzorkestret 
In due Time. Susanne har medvirket i revyer, og har i flere år været medlem af showgruppen Klap 
Kebabben. I sommeren 2004 satte hun sammen med 2PProduktion og Jan Eberhardt succesen 
”Sommershow i Teltet” op på Gundestrup Færgekro i Odsherred. Susanne har medvirket i film, tv 
og radio og senest, har hun været frontfigur i showet ”Evergreens fra Broadway”, som var opsat i 
hele efteråret 2005 på Møn.
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