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Kære publikum
VELKOMMEN!

I de historisk varme sommermåneder modtog Eventyrteatret to priser, der fi k 
temperaturen til at stige yderligere: I juni blev Eventyrteatret kåret til ”Byens bedste 
familieoplevelse” af brugerne på Berlin gskes kulturguide, AOK, i konkurrence med 
giganter som ZOO og Tivoli. Og i august kårede brugerne på kulturguiden, Børn i 
Byen, Eventyrteatret til ”Københavns bedste børneteater”. 

Denne anerkendelse er af stor betydning for et nicheteater, og de to priser har vakt 
stor glæde og stolthed hos alle i Eventyrteatret. Men vi hviler ikke på laurbærrene! 
For på Eventyrteatret lever vi efter mottoet: ’Det kræver talent at have talent’. 
Så både for de unge teatertalenter - og for alle os voksne, der er involveret i 
Eventyrteatret - er priserne en anledning til, at vi skal dygtigøre os endnu mere, 
så vi kan leve op til publikums store forventninger. 

Dette års eventyrmusical er inspireret af myten om De Vises Sten og udspiller sig i 
det magiske Indien. I mere end 2.500 år kombinerede de vise alkymister forskellige 
videnskaber med magi og fi losofi . I eventyret lykkes det for vores alkymist både at 
forædle sten til guld og fremstille den ultimative medicin, der kan helbrede alle 
sygdomme. 

Men kan vi mennesker tåle at få uindskrænket magt over liv og død? 

Vores fortælling om De Vises Sten handler om den danske teenage-dreng, Kim. For 
at redde sin syge søsters liv, lover han hende at skaffe De Vises Sten, så hun kan blive 
rask. Han sendes dermed på en forunderlig rejse gennem Indien, hvor han hvirvles ind 
i et forrygende eventyr, der får skæbnesvanger betydning for ham selv og hans søster.

De Vises Sten er endnu et eksempel på, hvordan de gamle eventyr og myter 
indeholder dyb livsvisdom, som kan give børn og voksne noget at tænke over. Og 
traditionen tro, forsøger vi at fortælle vores historie med et glimt i øjet, så både små 
og store eventyrelskere føler sig godt underholdt.

Rigtig god fornøjelse

Susanne Vognstrup     
Teaterleder
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Produktion
Forfatter Gunvor Reynberg
Komponist 
og arrangør Christian Dahlberg
Instruktør Bo Skødebjerg
Scenograf Kirsten Brink 
Kostumier Christine Brincker
Koreograf Mette Soldan 
Sanginstruktører    
    Jakob Stenz 
Sminkør Nina Samuelsen
Lyddesigner Steven Winter-Madsen
Kulissebygger Theiz Witzel
Rekvisitør Stig Møller
Lysdesigner Peter Clausen 
Instruktørass. Maria Isak
Forestillingsleder Steen Olsen
Plakattegner Per O.
PR og presse Thomas Dahlberg
Produktionsass.  
Hjælpere Annette Paludan
 Jørgen Nicklasen
 Mette Skovgaard
 Pia Monrad 
Turné Gurs Teater ApS
Produktionsass. Linse Hansen Nielsen 
Produktionsleder Katja Vallentin
Direktion og 
kunstnerisk leder Susanne Vognstrup  

Medvirkende
Nutidens Danmark
Kim  Stefan Hjort
Hans søster, Liv  Liva Stehr Nielsen 
Lægen/
Alkymisten  Thomas Lykke
Den unge pige Nikoline Ryde 
Plejere Casper Øhlers
 Ole Dampe
Indiske guder
Shiva Magnus Bruno 
Shivas arme Cilie Brovall
 Ida Louise  Thorsøe
 Lea Post
 Katrine Filipovic 

præsenterer familiemusicalen
Kali  Nanna Schäfer 
Kalis arme Mille Rosendahl
 Nicoline Rubow
Tiggere
Tiggerprinsen 
Seth Theis Post 
Dilip Josefi ne Moody 
Dipti Laurids Skovgaard 
Khan Simon Ulvsgaard 
Nila Sofi e Lohmann 
Pankaja Thit Aaberg 
Isha Eva Paludan  
Øvrige tiggere Emil Grundsten 
 Gustav Rasslan 
 Liva Stehr Nielsen 
 Mathilde Lundberg 
 Nikoline Ryde 
 Mikkel Brabrand    
Fredselskere 
Mahutma Ghundi Tobias Augustsson 
Hans tilhængere Joanna Laursen
 Nickolas Feit
Maharajaens hof
Maharajaen Magnus Haugaard 
Prins Rani Mathias Niclasen 
Prinsesse Pari Rikke Dyreby 
Prinsesse Nidra Julie Vangaa 
Tjenerinder
Manju Frida Reynberg
Kiri Josephine Feit 
Danserinder
Anjali Tanne Larsson
Indira Josefi ne Münster
 Sophia Bircow 
 Natascha Abel
 Pernille Bonnesen 
Vagter Casper Øhlers
 Christian Birkvang
 Ole Dampe 
Bøddel Frederik Espenhain   

Anna Britt H. Mathiassen

Louise Desirée Bottelet
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På et dansk hospital ligger den lille syge pige, Liv, og stirrer 
ud på det voldsomme regnvejr. Hun venter på sin storebror, 
Kim, som har lovet at besøge hende, og I ventetiden fortæller 
hendes læge historien om De Vises Sten: 

I Indien på Maharajahens palads lykkes det en alkymist at 
forvandle en almindelig sten til en guldklump med magiske 
egenskaber, som han kalder De Vises Sten. Straks efter står 
guderne Shiva og Kali foran ham. De forlanger hver især at 
få stenen, fordi den besidder for store kræfter til at kunne 
ejes af et menneske. Men Maharajahen bønfalder også 
Alkymisten om at få De Vises Sten til at hjælpe sit fattige folk 
mod sygdom og død, og Alkymisten forbarmer sig over ham 
og skænker ham stenen. Så snart Maharajahen får stenen i 
hånden, formørkes hans sind, og han tænker kun på rigdom 
og evigt liv, som De Vises Sten kan skænke sin ejer. Shiva 
forlanger, at Alkymisten får fat i stenen igen. Hvis ikke det 
sker, vil han oversvømme jorden. 

Da Kim dukker op på hospitalet, får Liv ham til at afgive et 
løfte: han skal skaffe De Vises Sten, så den kan gøre hende 
rask. Før Kim når at opfatte, hvad der sker, har lægen lagt 
hånden på hans pande. Kim besvimer og vågner op på en 
gade i Indien med et virvar af borgere, tiggere, gøglere og 
gadesælgere.

Imens mødes de to guder: Shiva, skabelsen og ødelæggelsens 
gud, og Kali, tidens og dødens gudinde. Shivas tålmodighed 
er ved at være opbrugt på grund af Maharajahens tiltagende 
ondskab, men da Kali fortæller, at Alkymisten efter mange 
års søgen har fundet den dreng, der kan få fat i De Vises Sten, 
går Shiva med til at vente med at oversvømme jorden – men 
kun i 24 timer.

På gaden forsøger Kim desperat at få hjælp til at komme 
op på Maharajahens palads og fi nde De Vises Sten, så han 
kan redde sin søsters liv. Omsider forbarmer nogle tiggere 
og tyve sig over ham og fører ham til lossepladsen, hvor 
deres leder, Tiggerprinsen Seth, beslutter at hjælpe Kim ind 
på paladset. Det vil nemlig give ham mulighed for at stjæle 
rigdomme fra de fornemme gæster, der strømmer til paladset, 

fordi Maharajahens søn, Prins Rani, snart skal giftes med den 
smukke Prinsesse Pari. 

På paladset sidder den onde og griske Maharajah på sin trone 
med Prins Rani ved sin side. Alkymisten er også til stede, og 
det viser sig, at han er identisk med lægen fra hospitalet i 
Danmark. Maharajahens sind er formørket, og han er næsten 
blind. Prins Rani brokker sig over, at han skal giftes med en 
dum og grim prinsesse, men Maharajahen står fast: det er 
nødvendigt, for at slægten kan videreføres. Så kan Rani altid 
halshugge Prinsessen bagefter. Far og søn synes, det er herligt 
at have magt til at hugge hovederne af deres fjender. 

Imens raser Prinsesse Pari over, at hun skal giftes med prins 
Rani, som hun foragter. Hendes tjenerinder forsøger at tale 
hende til fornuft, fordi hun har besluttet sig for at fl ygte, hvis 
muligheden viser sig. Hendes lillesøster, Prinsesse Nidra, ser 
ængsteligt og forskrækket til.

Da Prinsesse Nidra bliver alene, overrasker hun den lille 
tiggerpige, Isha, der sammen med Kim, Seth og hans folk 
har sneget sig ind på paladset. De to små piger misunder 
hinandens liv og drømmer om at bytte roller.

Tiggerprinsen Seth og hans folk har i mellemtiden stjålet, 
hvad de kunne, mens Kim forgæves har søgt efter De Vises 
Sten. Da de vil forlade paladset igen, bliver de overrasket af 
Prinsesse Pari, som - uden at afsløre hvem hun er - forlanger 
deres hjælp til at fl ygte, da hun ellers vil kalde på vagterne. 
Seth er tvunget til at tage hende med, og Kim forelsker sig 
straks i Prinsessen.

Da Maharajahen opdager, at Prinsesse Pari er forsvundet, går 
han amok og forlanger, at alle på paladset skal halshugges. 
Alkymisten beder forgæves Maharajahen om at vise nåde. 
Da det ikke lykkes, går han i forbøn hos tidens gudinde, Kali, 
som lover at sætte tiden i stå på paladset, mens Alkymisten 
forsøger at få fat i Kim, så han kan fuldføre sin skæbne og 
skaffe De Vises Sten. 

Pause 20 minutter

1. akt
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Tilbage på lossepladsen bliver Seth rasende, da han fi nder 
ud af, at det er selveste Prinsesse Pari, han har hjulpet med 
at fl ygte, og han er sikker på, at vagterne allerede er på vej 
for at slå dem ihjel. Alkymisten kommer ilende og betror 
dem, at Maharajahen bærer De Vises Sten i sin turban. 
Stenen skal overdrages til Prinsen ved det forstående 
bryllup, og der har Kim måske chancen for at få fat i den. 
Alkymisten fortæller, at stenen ikke kan tages, men skal 
skænkes, bort. Maharajahen skal altså frivilligt forære De 
Vises Sten til Kim. Så foreslår tiggerpigen, Isha, at Kim og 
Prins Rani bytter roller, og nu kan alle pludselig se, hvor 
meget de to ligner hinanden. Prinsesse Pari beslutter sig 
for at tage med tilbage til paladset, for at hjælpe Kim med 
at få De Vises Sten. Til gengæld forlanger hun, at Seth og 
hans folk sørger for at forpurre brylluppet. Alle tøver, for 
de ved at opgaven er livsfarlig, men Alkymisten beder dem 
granske deres hjerter, for så vil de vide, hvad der er rigtigt 
at gøre. 

De drager alle tilbage til det sovende palads, hvor tiden er 
gået i stå. Seths folk bortfører den snorkende Prins Rani, så 
Kim kan få hans tøj på, mens Prinsesse Pari skynder sig at 
komme i bryllupsudstyret. 

Seths folk bærer den afklædte Prins Rani ud på gaden og 
slår ham i hovedet med en kølle, hver gang han er ved at 
vågne. I det samme kommer fredselskeren Mahutma Gundhi 
farende og irettesætter dem. Og da Prins Rani omsider 
får lov til at vågne, beslutter han sig for at rejse rundt og 
missionere sammen med Mahutma Gundhi, så han kan slippe 
for at gifte sig.

Da Maharajahen vågner af sin dybe søvn, tager han fat, 
hvor han slap: alle skal halshugges, fordi Prinsesse Pari er 
stukket af. Seth, som har forklædt sig som danserinde, 
får trukket tiden ud ved at fl irte med den næsten blinde 
Maharajah, indtil brudeparret er klar med Kim forklædt 
som Prins Rani. Alle danser og synger, for nu kan der endelig 
blive bryllup. Maharajahen, som godt nok synes, at hans 
søn har forandret sig – men er for blind til at gennemskue 

bedrageriet – overrækker De Vises Sten til Kim. Det buldrer 
og brager, og mørket forsvinder fra Maharajahens sind, 
så han igen kan se. Men tiden har alligevel indhentet den 
ældgamle Maharajah, og han og Alkymisten beslutter sig for 
at følge tidens gudinde, Kali, til dødsriget.

Prinsesse Pari er blevet forelsket i Tiggerprinsen Seth, som 
hun synes ser nuttet ud i sin forklædning, og de erklærer 
hinanden deres kærlighed. Inden Seth og Pari forsvinder 
med hinanden i hånden, giver hun den skuffede Kim et kys 
på kinden og fortæller ham, at han hurtigt vil fi nde sig en 
anden pige.

Kim står nu alene tilbage med stenen, da guderne Shiva og 
Kali pludselig står foran ham. Nu må Kim træffe sit valg: 
tage stenen med sig og helbrede sin søster, men risikere at 
hans venner, og alle andre mennesker, drukner, når Shiva 
oversvømmer jorden – eller give stenen fra sig og ofre sin 
søster! 

Kim har oplevet, hvordan De Vises sten fi k ondskaben og 
magtbegæret frem i Maharajahen, og han ved nu, at stenens 
kræfter er for store til, at mennesker kan håndtere dem. 
Derfor beslutter han med tungt hjerte at give De Vises Sten 
til Kali. Shiva indser, at slaget er tabt og forsvinder rasende. 
Kali rører ved Kims pande, han besvimer og vågner op på 
hospitalet i Danmark, hvor Liv mirakuløst er blevet helbredt. 
Hun fortæller, at den nye indiske læge har reddet hendes 
liv – og ind kommer Kali, nu iført lægekittel. Hun viser Liv 
De Vises Sten og fortæller, at hendes storebror er skyld i, 
at hun fi k den.  

Da de to søskende igen er alene, fortæller Kim, at den 
indiske pige, han var forelsket i, valgte en anden, og at 
han aldrig mere vil blive forelsket igen. Men så banker det 
på døren: en ung og smuk pige undskylder, at hun er gået 
forkert, og næppe er hun gået igen, før Kim løber efter 
hende. Liv står smilende tilbage og ser ud af vinduet. Hun 
konstaterer, at regnen endelig er holdt op, og at solen 
skinner fra en skyfri himmel.

2. akt
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Eventyrteatret er det eneste teater i Danmark, som hvert 
år opfører to helt nye familiemusicals på etablerede 
teaterscener, hvor alle medvirkende er udvalgte børn og 
unge med særligt talent for sang, dans og skuespil.

Musicals der samler familien 
Hvert år oplever 35.000 børn og voksne Eventyrteatrets 
populære familiemusicals i Glassalen i Tivoli omkring 
efterårsferien og op til jul. Og alene i 2014 har teatret 
modtaget to fornemme priser som anerkendelse for 
de unikke forestillinger, der samler børn og voksne om 
eventyrets forunderlige visdom: 

’Byens bedste familieoplevelse’
I juni blev Eventyrteatret kåret af brugerne på AOK, til 
’Byens bedste familieoplevelse’ foran blandt andre ZOO, 
Tivoli og den Blå Planet. Og i august kårede brugerne af 
kulturguiden Børn i Byen Eventyrteatret til ’Københavns 
bedste børneteater’ i konkurrence med blandt andre Det 
Lille Teater og Riddersalen.  

Talentudvikling på Dramaskolen  
De medvirkende i teatrets forestillinger og shows er alle 
elever på Eventyrteatrets Dramaskole, hvor godt 300 børn 
og unge mellem 7 og 20 år fra januar til april modtager 
undervisning af erfarne scenekunstnere i de vigtigste 
discipliner inden for teater og musical. Ved den årlige 
optagelsesprøve i november bliver mellem 50 og 100 af de 
ca. 300 ansøgere optaget, og ved Dramaskolens afslutning, 
 

er der audition til efterårets og julens forestillinger og 
shows. 

Morgendagens scene- og livskunstnere 
For nogle af de unge talenter er Eventyrteatret et 
naturligt springbræt til en karriere som professionelle 
scenekunstnere, men det er teatrets ambition, at alle 
eventyrbørn bliver morgendagens livskunstnere og kan 
bruge deres erfaringer og visdom fra teatrets forunderlige 
verden i deres liv, uanset hvilken vej de vælger.

Shows i centre og virksomheder
Ud over de store musicals i Tivoli optræder Eventyrteatret 
med skræddersyede shows i private virksomheder, 
indkøbscentre samt på festivaller og i forlystelsesparker. 
Desuden medvirker fl ere af de unge talenter sideløbende i 
fi lm, tv og radio og ikke mindst som stemmer i tegnefi lm.

Samarbejde
Eventyrteatret får ikke offentlig støtte, hverken fra teater- 
eller fritidsloven. Derfor kommer langt de fl este af teatrets 
indtægter fra billetsalg, brugerbetaling og honorarer. Som 
et værdifuldt supplement til disse indtægter får teatret 
støtte fra fl ere fonde og private virksomheder samt en stor 
kreds af frivillige forældre. Senest har Eventyrteatret stiftet 
Den Eventyrlige Sponsorklub, hvor ca. 50 større og mindre 
virksomheder er blevet medlemmer. Alle støtter på hver 
deres måde den eventyrlige idé, som nu i 23 år har vist sin 
eksistensberettigelse i det danske teaterliv.    

Om Eventyrteatret

Oplev De Vises Sten 
igen på CD og DVD!

Køb “De vises Sten” og Eventyrteatrets andre familiemusicals
her i salen eller på www.eventyrteatret.dk/webbutik.dk
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Rikke Dyreby, 18 år fra Hillerød
Rikke spiller den oprørske Prinsesse Pari, 
der vil gøre alt for at undgå at blive gift 
med Maharajahens rædselsfulde søn, 
Prins Rani. 
Prinsesse Pari er min første hovedrolle i 
Eventyrteatret, så det har været rigtigt 
godt for mig at diskutere rollen med 
både instruktør og forfatter og fi nde 
ind til kernen af Paris’ karakter og 
udvikling. På den ene side er hun en lidt 
umoden og drilsk drengepige, der både 
bitcher og gør oprør mod autoriteterne. 
På den anden side skal den oprørske 
teenagepige også udstråle en autoritet, 
som er en prinsesse værdig. Den balance 
har jeg arbejdet rigtigt meget med. Og 
så er der jo sangen, som ikke lige er mit 
hovedfag. Derfor har jeg arbejdet hårdt 
med den vidunderlige sang i første akt, 
hvor Prinsesse Pari og to piger fra hoffet 
synger om deres meget forskellige syn 
på ’den perfekte ægtemand’.                         

Julie Vangaa, 10 år fra Herlufmagle
Julie spiller Prinsesse Nidra, Prinsesse 
Paris lillesøster – en rolig dagdrømmer, 
som kan få sin iltre storesøster til at tage 
tingene mere roligt. 
Det er min første store rolle med 
både replikker og solosang, så jeg har 
selvfølgelig haft fl ere udfordringer. For 
det første er dans ikke mit hovedfag. 
Derfor har jeg øvet mig ekstra meget 
på koreografi en, specielt nogle 
balletpositioner. Min anden udfordring 
har været ’drømme-duetten’, hvor vi 
er to piger, der skal synge fuldstændig 
samtidigt. Vi har øvet os mange gange 
ved at stå lige over for hinanden og 
afl æse hinandens munde. Det har måske 
været lidt hårdere at være med i år, 
fordi jeg har mindre fritid efter den nye 
skolereform. Så er det godt, at jeg kan 
slappe lidt af de mange timer i bilen, 
når mine forældre kører mig frem og 
tilbage den lange vej fra Herlufmagle til 
Søborg.          

Stefan Hjort, 16 år fra Kirke Værløse
Stefan har hovedrollen som drengen 
Kim, der vil redde sin lillesøsters liv 
ved at skaffe De Vises Sten, som siges 
at kunne give mennesker magt over 
sygdom, liv og død. 
Jeg har tidligere spillet typisk teenage-
dreng i Eventyrteatrets musicals, men 
rollen som Kim er mere krævende. Han 
udvikler sig jo vildt meget fra at være en 
almindelig forvirret teenager til at blive 
en mere moden person, der skal træffe 
nogle afgørende valg i sit liv. Kims store 
og skiftende følelser har selvfølgelig 
været en særlig udfordring, især hvor 
han tror, at han har mistet sin lilesøster. 
Så må jeg jo ned og hente mine egne 
følelser frem og forestille mig, at det var 
mig, der havde mistet en af mine kære 
– men samtidig skal jeg jo bevare en vis 
distance, så det ikke bliver for ’meget’. 
En anden udfordring er selvfølgelig 
min solosang, hvor Kim skal træffe sit 
valg og ikke ønsker, at alle de andre 
skal blande sig. Der viser Kim, at han 
allerede er blevet mere selvstændig. 
   

Tre eventyrlige skuespillere 
med hver deres udfordringer 
Hver eneste af de unge skuespillere i De Vises Sten har haft deres særlige udfordringer 
undervejs. Her fortæller tre af dem om deres udfordringer, og hvordan de har tacklet dem:

Så tjek eventyrteatrets hjemmeside under ”Dramaskole”
Tilmelding fra 1. september 2015!

AUDITION
TIL EVENTYRTEATRETS 
DRAMASKOLE 2016 
’Det kræver talent at have talent’ 
er mottoet på Eventyrteatrets Dramaskole. 

Her får du mere end undervisning i teater og 
musical. Du lærer også, hvordan du udvikler 
og bruger dit talent.  

Vil du være en del af et unikt fællesskab med 
300 andre unge talenter mellem 7 og 20 år? 
Og vil du have chancen for at gå til audition 
på musicals eller shows?
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1992  
Okt.  Snehvide. Amager Scenen

1993 
Juli Jorden rundt i 80 minutter. Cirkus Revyen
Okt. Klods-Hans. Amager Scenen
Dec. Jul i Eventyrland. Amager Centret

1994
Okt. Tornerose. Amager Scenen
Dec. Julefeens bedste gave. Amager Centret

1995
Juli Sommersjov i Bon Bon-Land
Okt. Fyrtøjet. Amager Scenen
Dec. Mandelgavefabrikken. Amager Centret

1996
Okt. Askepot. Amager Scenen
Dec. Det gode skib Julestjernen 
 Amager Centret

1997
Okt. Svinedrengen. Det Ny Teater
Dec. Kalendergaven. City 2

1998
Okt. Hans og Grete. Det Ny Teater
Dec. Jul i Hjertet. City 2

1999
Okt. Prinsessen på ærten. Det Ny Teater
Dec. De magiske julestjerner. City 2

2000
Okt. Rødhætte. Det Ny Teater
Dec. En eventyrlig jul. Glassalen i Tivoli 
 Julles Juleknas. Amager Centret

2001
Okt. Snedronningen. Cirkusbygningen
 10 års jubilæumsforestilling
Dec. HJÆLP! Det er Jul. Glassalen i Tivoli
 Postnisserne på mærkerne. 
 Amager Centret

2002
Okt. Kejserens nye Klæder. Glassalen i Tivoli
Dec. Juleønsket. Glassalen i Tivoli
 Sne på skærmen. Amager Centret
 Ønskestenen. City 2 

2003
Okt. Hyrdinden og Skorstensfejeren
 Glassalen i Tivoli
Dec. Nissegys. Glassalen i Tivoli

2004
Okt. Nattergalen. Glassalen i Tivoli
Dec. Nisser i nød. Glassalen i Tivoli

2005
Okt. Den grimme ælling. Glassalen i Tivoli
Dec. Et Nisseeventyr. Glassalen i Tivoli

2006
Okt. Elverhøj. Glassalen i Tivoli 
 15 års jubilæumsforestilling
Dec. Nissemysteriet. Glassalen i Tivoli

2007
Okt. Østen for Solen og Vesten for Månen
 Glassalen i Tivoli
Dec. I Julemandens tjeneste. Glassalen i Tivoli

2008
Okt. Den bestøvlede kat. Glassalen i Tivoli
Dec. Gran, gys og genfærd. Glassalen i Tivoli
 Eventyrskovens hemmelighed. Fields

2009
Okt. 1001 nats eventyr. Glassalen i Tivoli
Dec. Rock og Jul. Glassalen i Tivoli

2010
Okt. Sværdet i Stenen. Glassalen i Tivoli
Dec. High Jul Musical. Glassalen i Tivoli

2011
Okt. Herkules. Glassalen i Tivoli 
 20 års jubilæumsforestilling
Dec. En Skærnissenats Drøm. Glassalen i Tivoli

2012  
Okt. Valhal. Glassalen i Tivoli
Dec.  Et Juleeventyr. Glassalen i Tivoli

2013 
Okt. EL DORADO – jagten på den gyldne by
 Glassalen i Tivoli

Dec. Julemandens Lærling. Glassalen i Tivoli

2014  
Okt. De Vises Sten. Glassalen i Tivoli
Dec. Julens Vogtere. Glassalen i Tivoli  

2015  
Okt. Fugl Fønix. Glassalen i Tivoli
Dec. Stjernedrys og Nissekys. Glassalen i Tivoli  

Eventyrteatrets familiemusicals

TIL EVENTS I JERES VIRKSOMHEDTIL EVENTS I JERES VIRKSOMHEDTIL EVENTS I JERES VIRKSOMHED
Eventyrlig underholdning    

Vi kan også tilbyde fi rmabilletter med rabat til Eventyrteatrets familiemusicals i 2015: 
”Fugl Fønix” i oktober og ”Stjernedrys og Nissekys” i december.

Ring til Eventyrteatret 36 17 26 01 og få et uforpligtende tilbud, 
eller send en e-mail til: eventyrteatret@eventyrteatret.dk 

Eventyrteatret tilbyder skræddersyede shows til alle typer fi rmaevents for jeres medarbejdere 
og forretningsforbindelser. I får top professionel underholdning af landets største unge teater-
talenter, som synger og danser i fl otte og farverige kostumer. I kan vælge mellem juleshows 
eller Eventyrshows med forskellige temaer.  
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Offer for mobning
Silas har været præget af en hård opvækst, hvor mobning 
var en del af hans dagligdag fra det øjeblik, han trådte ind i 
folkeskolen. ”Jeg blev mobbet helt grotesk meget i min skole. 
Bl.a. fordi jeg var tyk og gik i hjemmestrikket tøj og med 
briller. Og så dansede jeg også. I skolen følte jeg mig altid 
anderledes, og jeg passede ikke ind nogen steder.” Det var en 
svær og hård periode i Silas’ liv, og derfor blev lyspunktet, og 
hvad han selv betegner som sin redning, Eventyrteatret. 

Jeg fandt et fællesskab
Da Silas var omkring 8 år gammel opdagede hans mormor en 
annonce fra Eventyrteatret i avisen, hvor der stod, at de søgte 
børn til teatret. Silas og hans bror blev tilmeldt, og fra den dag 
af hvor Silas trådte ind på teatret, følte han sig for første gang 
i sit liv normal og accepteret: ”Fra jeg var helt lille, klædte 
jeg mig altid ud derhjemme og optrådte for min familie, men 
da jeg begyndte i skolen blev mine interesser ikke på samme 
måde indfriet. I stedet syntes alle mine klassekammeretaer, at 
jeg var mærkelig. Men da jeg så startede på Eventyrteatret, 
åbnede mine øjne sig. Jeg fandt et fællesskab, der ligesom jeg 
selv, interesserede sig for at spille teater, synge og danse. Og 
her var vi alle sammen mærkelige, og på den måde blev det 
mærkelige normalt. Det var vidunderligt!”

Teatret blev mit redningssted
Eventyrteatret blev et redningssted i Silas’ barndom, hvor 
han kunne få luft og mærke overskud i en hverdag fyldt med 
mobning: ”Eventyrteateret var sammen med min danseskole 
det eneste sted, hvor jeg rent faktisk kunne trække vejret og 
føle at jeg levede. Her gik jeg ligesom i plus på kontoen, hvor 
jeg alle andre steder gik i minus. På den måde var teatret mit 
redningssted, hvor jeg var fri for mobning og der var plads til 
at være, den jeg var.”

Min første rolle
Eventyrteatret blev starten på en eventyrlig rejse for Silas, 
der medvirkede i mange af teatrets forestillinger, og særligt 
hans første rolle på scenen glemmer han aldrig: ”Jeg spillede 
Grævling i ”Snehvide”. Dengang havde jeg allergi for støv, 
og kombinationen af allergi og nervøsitet resulterede i at 
jeg havde en masse krampagtige bevægelser i hovedet, 

da jeg første gang skulle sige min eneste replik, som svar 
på spørgsmålet ”Er hun død?”, og så sagde jeg; ”Næ, hun 
trækker vejret”. Det var enormt pinligt, men jeg elskede den 
rolle.”

Eventyrlig inspiration
Ikke alene har Silas fået grundfærdigheder og redskaber 
med i livet som skuespiller, men også mange nære venskaber: 
”Eventyrteatret gav mig en masse gode venskaber, og jeg kan 
huske, at jeg kørte hele Sjælland rundt for at besøge dem alle 
sammen, efter jeg stoppede på teatret.”

En anden vigtig ting, som Silas har fået med i bagagen, er 
undervisningsmetoden, ”Lærerne der underviste os på Drama-
skolen behandlede os altid ordentligt, og med respekt. 
Samtidig havde de også forståelse for og tålmodighed med 
hver enkelt elevs læringsproces. Vi lærte ofte igennem leg, 
og i stedet for at blive set på som en gruppe, blev vi set som 
individer og der blev lyttet til hver enkelt elevs læringsbehov. 
Det har været en stor inspiration for mig, og Eventyrteatrets 
læringsprincipper er også noget, jeg selv har taget med i min 
egen undervisning.”

Silas Holst
Du kender ham som mesterinstruktøren fra TV2’s 
populære underholdningsprogram ”Vild Med 
Dans”, som han både vandt i 2011 og 2014. Måske 
er du også en af de 100.000, der glæder sig til at 
opleve ham i musicalen ”Dirty Dancing” senere 
i år i Tivolis Koncertsal eller Musikhuset Aarhus. 
Til gengæld ved du måske ikke, at 31-årige Silas 
Holst trådte sine barnesko på Eventyrteatret helt 
tilbage i 1992, og at det skulle vise sig blive hans 
”redningssted”.
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I sit otium har den dynamiske senior nemlig besluttet at 
støtte Eventyrteatret og stille sine unikke kompetencer til 
rådighed for teatret ved at skaffe en kreds af sponsorer, 
der er med til at sikre teatrets fortsatte udvikling. Og som 
alt andet Harald Nielsen har beskæftiget sig med, er også 
det blevet en succes. På godt et år er det lykkedes at få 
fl ere end 50 større og mindre virksomheder med i Den 
Eventyrlige Sponsorklub (se alle medlemmerne på næste 
side).

Udvikling af unge talenter
Fra sit sponsorarbejde i FCK og Se & Hør Gunnar NU-
Fonden véd Harald Nielsen, at mange virksomheder især 
ønsker at støtte udviklingen af unge talenter, som netop 
er et af Eventyrteatrets hovedformål. Han fortæller: 

”Gennem årene har jeg fulgt mange af de unge teater-
talenter på sidelinjen, og det er fantastisk at følge deres 
kolossale udvikling. Mange eventyrbørn er i begyndelsen 
stille og generte, men efter få måneder er de ikke alene 
blevet dygtigere til at lave teater; de er også blevet meget 
mere selvsikre og udadvendte. Selvfølgelig betyder det 
noget, at de dygtigste senere får en professionel karriere 
i branchen, men det er lige så vigtigt, at de alle lærer 
disciplin, samarbejde og helhedsforståelse og ikke mindst: 

’at opføre sig ordentligt’. Det er egenskaber, som kommer 
dem til gavn, uanset hvilken profession de vælger.”

Flere af de virksomheder, der tidligere har støttet udvik-
lingen af sportstalenter i FCK og Se & Hør Gunnar NU-
fonden, er nu med til at støtte den institution i Danmark, 
der gør allermest for at udvikle morgendagens scene-
kunstnere. og når de vælger at støtte, er det også fordi, 
Eventyrteatret i 23 år har vist sin eksistensberettigelse, bl.a. 
ved at udklække en stribe af professionelle skuespillere, 
sangere, dansere og musikere – og fordi teatret, alene i 
2014, har modtaget hele fi re priser som anerkendelse for 
deres unikke familiemusicals i Glassalen.  

Værdi for begge parter
I juni samlede vi sponsorerne til en gallafest i Eventyr-
teatret, hvor de fi k mulighed for at opleve de unge talenter 
optræde for fulde sejl. Desuden overværede de den første 
uddeling af Eventyrprisen, som gik til skuespilleren, Cecilie 
Stenspil, der var blandt de første elever på Eventyrteatret 
i 1991. Det var en stor oplevelse for sponsorerne at se, 
hvad de unge talenter kan præstere. At Den Eventyrlige 
Sponsorklub også giver mulighed for hyggeligt samvær 
og networking er blot en naturlig sidegevinst. Strategisk 
sponsorsamarbejde handler om at skabe værdi for begge 

Guld-Harald 
og Den Eventyrlige Sponsorklub 
Som mangeårig bestyrelsesformand for F.C. København og succesfuld erhvervsleder har 
den tidligere fodboldstjerne, Harald Nielsen, solid erfaring med sponsorsamarbejde. Det 
er heldigvis kommet Eventyrteatret til gode, fordi Harald Nielsen på 52. år er gift med 
Eventyrteatrets bestyrelsesformand, Rudi Nielsen. 
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72-årige Harald Nielsen var i 1960’erne med til 
at vinde både det italienske og midteuropæiske 
mesterskab, og efter to år som italiensk liga-
topscorer fi k han audiens hos Paven. I 1967 blev 
han solgt fra Bologna til Inter med en overgangsum, 
der de næste 15 år gjorde ham til verden dyreste 
fodboldspiller. Allerede som 18-årig blev Harald 
Nielsen topscorer ved OL, hvor han fi k sit kælenavn 
’Guld-Harald’, fordi han var overbevist om, at 
Danmark kunne vinde guld (det blev til sølv). 
Efter sin unikke fodboldkarriere har Harald Nielsen 
været en succesrig forretningsmand og iværksætter 
i sportsverden. Sammen med Helge Sander var 
han initiativtager til indførelsen af en professionel 
fodboldliga i 1978, og senere var han manden bag 
fusionen af københavnske fodboldklubber i FCK, 
hvor han var formand og bestyrelsesmedlem fra 
1992-2006 og blev det første æresmedlem. 
Siden 1963 har han været gift med Rudi Nielsen, 
der i mange år har været bestyrelsesformand for 
Eventyrteatret.

Harald Nielsen 

Alle disse virksomheder, fonde og personer 
støtter på hver deres måde Eventyrteatret

TAK TIL
DEN EVENTYRLIGE SPONSORKLUB

VIP-SPONSORER

Absi · Assistance Personaleservice · Cirkusrevyen · Dana Lim · 

Danske Bank · F. C. København · Gangstedfonden · Gemini · 

Glarmester Hans Jensen · Gosh Cosmetics · Harald Nyborg · 

KNB Adm. og Service · Lyngsøe I/S Ejendomsselskaber ·

MCH Messecenter Herning · Nordlie Food · Renvi · Rudi & 

Harald Nielsen · Rønne & Lundgren · Sejling VVS · Sparinvest   

SPONSORER

Aaen & Co · Alpi · Bella Center Copenhagen · Brüsch Precision ·

Claus Hancke · Hanne og Leo Eriksen · Ericsson Stilladser ·

F Group · Formula Automobile · Gardin Lis · Invita · KPR Consult · 

Kromann Reumert · Kyhl Design Center · Laudrup Vin & 

Gastronomi · Malerselskabet · Planet Huse · Restaurant Grøften · 

Restaurant Hercegovina · Rosendahl Design Group · Segafredo · 

Skechers · Slagter Lund · Slotsbyens Anlægsgartner ·

The Fun,d Management Co · Tivoli · Trine K Travel Design ·

Uggerhøj Biler · V. Lindenbergs Eff. · Vanløse Trælasthandel ·

WHTS · V. Lindenbergs Eff. · Wilhelm Hansen Musikforlag

ALMENNYTTIGE FONDE

Augustinus Fonden · Bikubenfonden · Den P. A. Møllerske 

Støttefond · Grete og Sigurd Pedersens Fond · Simon Spies 

Fonden · Tuborg Fondet · Wilhelm Hansen Fonden  

ØVRIGE SPONSORER OG 
SAMARBEJDSPARTNERE

Adelhardt Coaching · Amway · Ark Studie · Bostik · Canon ·

DigiGraf Tryk & Reklame · Egmont · Eset · Hergaard Fotografi  · 

HMV Print · Holmegaard · JMC Hjørring · Kildebrønde 

Frugtplantage · Kaffeimperiet · Larsen og Lyngse · Lephant ·

Live Company · London Toast Theatre · Marienlund · Multiline ·

Panduro Hobby · Rosendahl ·  Soundcrew · Tilsted & Co. · Tivoli ·

Wintergaard Media · Ø-Butikken

FRIVILLIGE

Den Eventyrlige Systue · Eventyrteatrets Venner · Forældre 

og andre, der hjælper til, samt Eventyrteatrets bestyrelse: 

Rudi Nielsen (formand), Fritz H. Schur, Annette Heick, 

Monica Lylllof og Susanne Vognstrup

Læs mere om vores sponsorer på eventyrteatret.dk

parter, og det ser ud til at være lykkedes,” siger Harald 
Nielsen og slutter med denne opfordring: ”Selvom vi på 
kort tid er blevet rigtig mange, er der plads til endnu 
fl ere sponsorer, så alle interesserede er velkommen til 
at kontakte Eventyrteatret. Der fi ndes vel intet mere 
fremsynet formål end at støtte unge talenter og give dem 
de bedste rammer for at udvikle sig.” 

Første uddeling af Eventyrprisen gik til skuespilleren, Cecilie 
Stenspil, der var blandt de første elever på Eventyrteatret i 1991.
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Eventyrteatret · Østmarken 4, 2860 Søborg · Billet 36 17 26 02

eventyrteatret@eventyrteatret.dk · www.eventyrteatret.dk

Få nyt om Eventyrteatrets forestillinger og udgivelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev i salgsboden

eller på eventyrteatret.dk og følg os på

Facebook, Youtube og Instagram

Glæd dig til Eventyrteatrets to nye familiemusicals i Glassalen i Tivoli:
”Fugl Fønix” i oktober og ”Stjernedrys og Nissekys” i december

Musicals der samler familien Ti
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Glassalen i Tivoli
Spilleperiode: 2. - 18. oktober 2015. I efterårsferien dagligt kl. 12 og 15

Gratis adgang til Halloween i Tivoli. ”Fugl Fønix” udgives på CD og DVD

Billetter: 36 17 26 02                            

Familiemusicalen 

FORESTILLINGER I 2015
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