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d. 14.3.2023 

 

 

Richardt og Kofoed - Danmarks mest autentiske og humoristiske hyldest til Kim Larsen -  

på Havarthigaarden torsdag d. 23.3.23 kl. 18.00. 

 

Skuespiller og revydirektør René Richardt er gæsteoptrædende til Havarthigaardens Visevennernes 

Fællessang og Fællesspisning – sammen med sin guitarist John Kofoed. 

 

René træder helt ind i rollen som Kim Larsen. Han serverer med lune, og et stort smil på læben, en 

perlerække af nationalskjaldens sange. Duoen giver publikum rig mulighed for at synge med, og 

”risiko” for at blive set og inddraget! Rene Richardt - med dreven back up fra guitaristen John 

Kofoed – holder publikum tæt med anekdoter, historier og komik - som Kim Larsen selv ville have 

gjort det. Det er hér Rene Richardt udskiller sig fra resten af kopi-feltet.  

 

Havarthigaarden lover, med hånden på hjertet, en hyggelig og meget munter aften i selskab med 

hinanden og Kim Larsen-kopien, der lyder, ligner og gebærder sig så meget lig originalen, at man 

lige må pudse brillerne, knibe sig i armen og sikre, at sølvpapirshatten er krøllet sammen. 

 

Aftenens indhold: 

Dørene åbner kl 17.45 – og baren er åben. 

 

Kl. 18.00 bliver middagen serveret fra buffet’en for dem, der har købt mad. Man er velkommen til 

selv at medbringe maden, og tallerkenerne er stillet frem for de gæster, der vælger dette. 

 

Under middagen synger Formand-Friis for til Stig Sommers akkompagnement, og de 10 af de tolv 

udvalgte forårsfællessange synges igennem - plus én mere når kaffen er klar. 

 

Kl. ca. 20.00 Går Richardt og Kofoed på. De indleder med en række af de mest populære Kim 

Larsen sange, og supplerer til denne særlige anledning med et udvalg af dejlige muntre sange fra 

den danske sangskat. 

 

Kl. godt 21 - eller dér omkring – takker formanden gæsteduon, og stampublikummerne samles 

omkring ”flyglet” til den sidste fællessang inden det er Go’ Nu Nat. Alle må føle sig som ”stam” og 

deltage. 

 

Info: 

Billetsalg: havarthikultur.nemtilmeld.dk 

Entre: kr. 100,- 

Middag: Coq au Vin samt en dessert: Kr. 169,- 

www.havarthigaarden.dk 

Facebook.com/havarthigaarden 

 

Yderligere info på Havarthigaardens kontor: 45 42 53 87  
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