
NYKØBING FALSTER TURISTFORENING 
4800 Nykøbing Falster 

 

 

 

 

 

Nykøbing Falster Turistforenings Turistpris - Turistbjørnen 2019  

tildeles Mickey Pless, revydirektør i Nykøbing Falster Revyen 

 

• Turistbjørnen er en anerkendelse for det store arbejde, som Mickey Pless har skabt for sin hjemby 

Nykøbing Falster.  

• Mickey kom til revyen som kapelmester og komponist i 2015, og blev så engageret, at han overtog 

revyen efter Flemming Krøll og flyttede teltpælene sydpå og bosatte sig i Nykøbing Falster.  

• Han blev hurtigt en del af byens DNA, og kaster sig med ildhu og stor hjælpsomhed ind i mange 

aktiviteter.  

• Mickey er med, når kommunen samler borgerne til turistengagementer rundt i hele Guldborgsund 

kommune, og han er med, når der arrangeres Banko til velgørende aktiviteter. 

• Revyen 2019 trak rigtig mange publikummer til Nykøbing Falster, og gav god omsætning til hele vores 

turisterhverv. 

• Vi glæder os rigtig meget til 2021, når Mickey igen sammen med sit topmotiverede revyhold vil 

underholde os på teateret og booste hele turismen ikke kun i Nykøbing, men på hele Lolland og Falster, 

som er afhængige af de mange publikummer, som befolker Sydhavsøerne i revyperioden.   

• Måske skal vi igen synge med på ”Vi er fra Falster”. 

 

Kære Mickey. Vi beundrer din kreativitet og din store energi, som du nu anvender her på vores landsdel. 

Vi er glade for, at du og Lone hurtig bosatte jer i vores by, og vi håber, at du vil fortsætte med at være 

nykøbingenser og stå i spidsen for vores landskendte Nykøbing Falster revy. 

 

Det er med stor glæde, at jeg på bestyrelsens vegne kan overrække dig Turistbjørnen 2019, som er en designet 

og formet af keramiker Hanne Andersen, Radbjerg Keramik. 

 

Den er en tro kopi af byens vartegn og logo Bjørnebrønden - af billedhugger Mogens Bøggild.  

som har stået på vores torv i 80 år – siden 1939.   

Nykøbing Falster Turistforening ønsker dig tillykke med Turistprisen, og vi glæder os til at opleve dine mange 

fremtidige aktiviteter.  

Nykøbing Falster Turistforening  

Pbv  

Birgitt Bjerre, formandmed et årligt besøgstal på over 30.000 glade mennesker, lagt sig i spidsen som 
Danmarks 2. største revy. Med et indhold som går langt ud over scenekanten har revyen siden 
begyndelsen i 1912 høstet et væld af priser og anerkendelser. Nykøbing Falster Revyen er flere 
gange blevet kåret som årets revy – senest i 2019. 
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