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Hei!  

Vi fra årets revy på Ås videregående skole ønsker å søke om pengestøtte fra kommunen. Her 

er litt om Åsrevyen og hvorfor vi trenger deres støtte: 

 

Det har i lang tid vært russerevy på Ås videregående skole, men denne tradisjonen tok slutt 

tidlig på 2000-tallet. Skoleåret 2011/2012 bestemte «stå-på-villige» elever at Ås videregående 

skole igjen skulle få sin egen revy, og den første Åsrevyen på 8 år hadde premiere i mars 

2012. Den «nye» Åsrevyen er blitt en revy for hele skolen der elever fra alle linjer og 

alderstrinn kan delta. For en skole på om lag 1300 elever er dette et viktig prosjekt for å skape 

samarbeid på tvers av linjene og med 136 medlemmer er årets revy den største gjennom 

tidene. Det psykososiale miljøet burde være optimalt for at elevene skal kunne yte best mulig. 

Dette er den mest grunnleggende årsaken til at Åsrevyen må bevares. Ås videregående skole 

har linjene studiespesialisering, kunst, design og arkitektur, idrettsfag, design og håndverk, 

elektrofag, teknisk og industriell produksjon og International Baccalaureate. Med et så bredt 

linjeutvalg ser vi skolerevyen som et viktig verktøy for å bedre samholdet, da det per dags 

dato er det eneste prosjektet som binder alle linjer og alderstrinn sammen. Dette passer også 

godt med Ås videregående skoles visjon «Et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør 

hverandre gode». 

I årets revy vil elevene få bryne seg på oppgaver innen blant annet skuespill, markedsføring, 

team-building og styring av lyd og lys, i tillegg til administrative roller innenfor økonomi, PR 

og lederskap. I skolens ånd gjør vi hverandre gode og hjelper hverandre på veien mot en 

ferdig revy. Mange vil også dra nytte av erfaringene fra revyen videre i livet, i form av nye 

lederegenskaper, evner til å ta avgjørelser og det å jobbe sammen mot et felles mål. 

Forestillingene skal holdes på våren i 2019. Allikevel startet arbeidet for å gjøre revyen 

økonomisk stabil og egnet allerede i August 2018.  

De to siste årene har Åsrevyen gitt 5% av billettinnktene til Røde Kors, og vi søker også om å 

opprettholde dette samarbeidet i år. Dette er noe ingen annen revy i Norge gjør og vi er veldig 



stolte over dette samarbeidet. Vi gir også 10% til kulturhuset i Ås. Vi ønsker å gi tilbake til 

nærmiljøet og skolen, og vi håper vi oppnår et bedre resultat enn årene før oss selv om dette 

blir en vanskelig oppgave. 

I 2018 fikk vi nemlig terningkast 6 da Aftenposten anmeldte Åsrevyen for første gang i 

historien. Vi ble da nominert til årets revy av Revykavalkaden, en prisutdeling for 

skolerevyene i Oslo og omegn. I tillegg ble vi nominert til årets musikalske innslag, og en av 

våre skuespillere ble nominert til årets mannlige skuespiller. På grunn av dette har Åsrevyen 

blitt en mer etablert revy, og vi ønsker dermed å satse enda mer i år enn det vi har gjort 

tidligere.  

Siden vi ønsker å satse høyere i år, og fordi vi kun er et elevinitiativ, trenger vi all støtten vi 

kan få. Tidligere har dere i kommunnen vært utrolig generøse med å gi oss 10 000kr de siste 

årene; penger som har blitt godt utnyttet og satt stort pris på hvert revy-år. Likevel vil vi i år 

ha enda større utgifter, siden vi ønsker å etablere Åsrevyen enda mer etter fjorårets suksess. 

Dermed er vi helt avhengige av sponsorer og andre initiativ som ser viktigheten av Åsrevyen 

og er villige til å støtte oss med større summer, for at økonomien skal gå rundt og for at vi 

ikke går i minus. Våre høyeste utgiftsposter vil være:  

· Kjøp og leie av lyd- og lysanlegg, samt leie av Kulturhuset 

· Scenografi og scenerigg 

· Materialer til sceneelementer 

· Lønn til instruktør, koreograf og band  

· Markedsføring og markedsføringsmateriell 

· Kostymer og make-up 

· Rekvisitter  

· Mat og kiosksalg 

Til sammen er utgiftene beregnet til å koste om lag 190 000kr; en sum som i hovedsak 

vil bli dekket av billettinntekter, men som vi ikke kan være sikre på om blir helt dekket 

med mindre vi allerede nå har en sikker økonomi.  

 

Dermed setter vi i revyen utrolig mye pris på all støtten vi kan få, men håper at dere vil 

ta satsingen vår i år til betraktning når dere velger sum, om dere velger å støtte oss i år 

igjen:) 

 

 

Med vennlig hilsen revysjefer Marius og Iben 

 

 

 


