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Eventyrlige facetter 

Da jeg i 1991 udviklede idéerne til Eventyrteatret, 

var min vision at skabe et sted, hvor børn og unge 

med særligt talent for sang, dans og skuespil kunne 

udvikle sig i trygge og professionelle omgivelser og 

opføre eventyrmusicals for et bredt familiepublikum 

på etablerede teaterscener. 25 års forrygende 

udvikling har vist, at det var en holdbar vision.

Gennem et kvart århundrede er Eventyrteatret støt 

og roligt blevet en unik institution i det danske 

teaterliv, hvor vi har høstet respekt og anerkendelse 

fra både publikum, pressen og branchen. Vi er fortsat 

det eneste teater i Danmark, som hvert år opfører 

mindst to nye eventyrmusicals for fl ere end 35.000 

børn og voksne, udelukkende med børn og unge 

talenter på scenen.

Lige så vigtigt er det, at Eventyrteatret er et 

samlingssted, hvor fl ere end 1.500 talentfulde børn og 

unge har udviklet sig både fagligt og menneskeligt. 

Selvfølgelig er vi stolte over de eventyrbørn, som 

senere skaber sig en professionel karriere som 

scenekunstnere, men det primære formål har altid 

været, at alle eventyrbørn bliver livskunstnere.

I Eventyrteatret opfatter vi børn og unge som hele 

mennesker. Derfor ønsker vi også at bidrage til 

deres personlige udvikling med udgangspunkt i 

den livsglæde og livsvisdom, der for os er kernen i 

teatrets og eventyrets forunderlig verden. Derfor er 

det en særlig glæde, når gamle eventyrbørn fortæller, 

hvordan deres tid i Eventyrteatret har givet dem både 

visdom og værktøjer, som har gjort deres liv rigere og 

gladere. 

For mig er det betydningsfuldt, at Eventyrteatret 

gennem årene har kunnet skabe livsglæde, positiv 

energi og knyttet mange stærke bånd mellem 

mennesker. I årenes løb har utrolig mange mennesker 

på den måde været sammen i et fællesskab om 

Eventyrteatrets vision.

Billedligt talt kan Eventyrteatrets vision bedst 

beskrives som en stor og kraftfuld krystal. Med sine 

rene og smukke farver stråler den som en prisme, og 

med de mange facetter spredes nye mønstre.

Tak til alle jer, der har været med til at gøre de 25 

års eventyr muligt og spredt lys og glæde. Tak til 

medarbejdere, undervisere, forfattere, komponister, 

instruktører og andre kreative kræfter. Tak til 

samarbejdspartnere, virksomheder, fonde, publikum, 

presse, forældre og frivillige, der alle har troet på 

idéen.

Men først og fremmest: Tak og tillykke til alle de 

talentfulde eventyrbørn, der altid har været, og altid 

vil være, hovedpersonerne i vores eventyrlige rejse. 

Det er jeres talent, smittende energi og engagement, 

der er kernen i den kraftfulde krystal, og det er jer, 

der også fremover skal sprede lys med jeres unikke 

talent og livsglæde.

De eventyrligste hilsener
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Da jeg i 1991 udviklede idéerne til Eventyr-
teatret, var det min vision at skabe et sted, 
hvor børn og unge med særligt talent for 
sang, dans og skuespil kunne udvikle sig i 
 trygge og  professionelle omgivelser - 
og opføre eventyrmusicals for et bredt 
familie publikum på  etablerede scener.

20 års forrygende udvikling har vist, at det 
var en langtidsholdbar vision.

Gennem to årtier er Eventyrteatret støt 
og roligt blevet en unik institution i det 
 danske teaterliv, hvor vi har høstet respekt 
og anerkendelse fra både publikum, pressen 
og branchen. Vi er fortsat det eneste teater 
i Danmark, som hvert år opfører mindst 
to nyskrevne eventyrmusicals for flere end 
35.000 børn og voksne - udelukkende med 
børn og unge på scenen.

Lige så vigtigt er det, at Eventyrteatret er et 
samlingssted, hvor flere end tusinde talent-
fulde børn og unge er blevet undervist og har 
udviklet sig både fagligt og menneskeligt. 
Selvfølgelig er vi stolte over de eventyrbørn, 
som senere skaber sig en professionel kar-
riere som scenekunstnere - men det primære 
formål har altid været, at alle eventyrbørn 
bliver livskunstnere.

I Eventyrteatret opfatter vi børn og unge 
som hele mennesker. Derfor ønsker vi også 
at bidrage til deres personlige udvikling med 
udgangspunkt i den livsglæde og livsvisdom, 
der for os er kernen i teatrets og eventyrets 
forunderlig verden. Det er selvfølgelig en sær-
lig glæde, når gamle eventyrbørn fortæller, 

hvordan deres tid i Eventyrteatret har givet 
dem både visdom og værktøjer, som har gjort 
deres liv rigere og gladere.

For mig er det meget betydningsfuldt, at 
Eventyrteatret gennem årene har skabt livs-
glæde og positiv energi og knyttet så mange 
stærke bånd mellem mennesker. Gennem 
årene har utrolig mange mennesker på den 
måde været sammen i et fællesskab om 
Eventyrteatrets vision.

Billedligt talt kan visionen bedst beskrives 
som en stor og kraftfuld krystal, der med rene 
smukke farver stråler som prismen, der med 
sit lys og alle facetternes farver skaber og 
spreder nye mønstre.

Tak og tillykke til alle jer, der har været med 
til at gøre de første 20 års eventyr muligt, og 
som har været med til at sprede lys og glæde. 
Tak til medarbejdere, undervisere, forfattere, 
komponister, instruktører og andre kreative 
kræfter. Tak til samarbejdspartnere, virksom-
heder, fonde, publikum, presse, forældre og 
frivillige, der har troet på idéen.

Men først og fremmest: Tak og tillykke til 
alle de talentfulde eventyrbørn, der altid har 
været - og altid vil være - hovedpersonerne 
i vores eventyrlige rejse. Det er jeres talent, 
smittende energi og engagement, der er 
kernen i den kraftfulde store krystal - og det 
er jer, der også fremover vil sprede lys med 
jeres unikke talent og livsglæde.

De eventyrligste hilsener

Eventyrlige facetter
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Der var engang… Sådan begynder mange gode eventyr, og 

sådan begynder også mit livs eventyr. Mine første leveår var lidt 

svære. Jeg blev født med tre nyrer, men overlevede heldigvis 

operationen og lever, trods alle odds, den dag i dag med 1½ nyre. 

Med taknemmelighed i bagagen har det altid stået klart for mig, 

at livet er en gave, man ikke kan tage for givet, og samtidig har 

mine første år gjort, at jeg vedholdende kæmper for det, jeg vil 

og tror på.

Musikalsk barndom i Eventyrkvarteret

Hele min barndom boede jeg i Herlev, hvor jeg voksede op i 

et harmonisk og musikalsk hjem i Eventyrkvarteret. Jeg boede 

først på Troldhøjen og senere på Troldstien, gik på Elverhøjens 

Skole og legede i Elverparken, gik til dans på Tornerosevej og 

havde venner på Snehvidevej, Rødhættevej og Snedronningvej, 

alle opkaldt efter de eventyrlige væsener, der senere kom til 

at betyde så meget for mig. Min mor arbejdede på deltid i 

kommunens kulturforvaltning og var samtidig en dygtig tegner 

og maler. Min far var prokurist og medstifter af kemikaliefi rmaet 

Polynova. Desuden var han en habil pianist og harmonikaspiller, 

der gerne spillede til fællessang, når familie og venner var samlet.

Jeg boede på Troldstien, gik på Elverhøjens 
Skole, legede i Elverparken, gik til dans på 
Tornerosevej og havde venner på Snehvidevej

Berlingske Musikkonkurrence

Som 8-årig begyndte jeg at gå til klaverundervisning og kunne 

snart spille fi rhændigt med min far. Min klaverlærer, Annelise 

Walhøj bemærkede hurtigt min gode sangstemme og foreslog, 

at jeg også skulle gå til solosang, hvilket var ganske usædvanligt 

dengang. Da mit sangtalent tilsyneladende var større end mit 

klavertalent, 

blev jeg tilmeldt 

Berlingske Musik-

konkurrence. 

To år i træk vandt 

jeg førstepræmie 

i sang, og det 

blev begyndelsen 

på min karriere 

som såkaldt 

vidunderbarn.

Ping-Klubben og Tivoli

Jeg optrådte fl ere gange i Tivolis Koncertsal med klassisk sang 

sammen med den senere verdensberømte blokfl øjtevirtuos, 

Michala Petri, og det blev også til populære sommerkoncerter 

på Plænen i Tivoli. Desuden blev jeg tilbudt at medvirke i 

arrangementer og forestillinger gennem Ping-Klubben, som siden 

1927 havde været Berlingskes store børneklub, der arrangerede 

koncerter og teater for børnefamilier.

Barnestjerne

Jeg holdt meget af at optræde som barn, og det har medvirket 

til at give mig den styrke, selvtillid og disciplin, jeg har glæde af 

i dag. Heldigvis pressede mine forældre mig aldrig til at øve, og 

derfor havde jeg også tid til både skole og kammerater og til 

at synge et par år i Danmark Radios Pigekor. Da pladeselskabet 

Metronome hørte mig til en koncert, blev jeg tilbudt en 

pladekontrakt, og som 12-årig indspillede jeg singlen ”Tulipaner 

fra Amsterdam”. Kort efter blev mine forældre spurgt, om jeg 

måtte tage på turné i Tyskland, hvor Gitte Hænning få år tidligere 

havde fået sit gennembrud som barnestjerne. Mine forældre talte 

meget med mig om det, og sammen besluttede vi at sige pænt 

nej tak.

Kemi og musik

I mit sidste skoleår overvejede jeg en professionel karriere 

som sanger, men i stedet valgte jeg den såkaldt sikre vej. Ved 

siden af musikken havde jeg altid været optaget af kemi og 

lægemidler, og derfor besluttede jeg mig for en uddannelse 

som apoteksassistent. Kort efter fi k jeg job som laborant på 

Aerosol International, og efter nogle spændende år, hvor jeg bl.a. 

Susannes historie – kapitel 1 

Alt andet lige – min vej til Eventyrteatret 

Susanne synger ”Elefantens Vuggevise” på Plænen i Tivoli med hele 
Danmarks kæledyr, Tanya (1969). 

Coveret til Susannes singleplade i 1969.
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arbejdede med udvikling af nye dufte, blev jeg apoteksassistent 

på Apotek Bjørnen på Frederiksberg. Heldigvis blev mit liv ikke et 

valg mellem kemien og musikken, for der var plads til begge dele.

Musical med 100 medvirkende

Ved siden af mit arbejde optrådte jeg regelmæssigt som sanger 

med både et klassisk og et populært repertoire med forskellige 

orkestre og bigbands. Samtidig var jeg kirkesanger i Brøndby 

Strand Kirke og skuespiller i teatergruppen ”Rødgrød med 

fl øde”, som var en udløber af Studenterrevyen. Midt i 80’erne 

blev jeg tilknyttet Herlev Revy og Teater, hvor jeg med stor 

fornøjelse medvirkede i sommerrevyerne i nogle år. I 1984 fi k 

jeg ideen til at skrive en musical sammen med tekstforfatter 

Gitte Broksø og komponist Lars Jørgensen. Det blev til Herlev 

Teaters første store musical, ”Atlantis”, der blev opført i 1985 og 

1987 med 100 medvirkende. Det var under arbejdet med denne 

forestilling, at jeg for alvor også fi k interesse for at få tingene 

bag scenen til at fungere.

Et radiointerview

I forbindelse med opsætningen af ”Atlantis” optrådte jeg med 

kapelmester Steen Holkenov i Tivoli. Her blev jeg interviewet til 

P3 af journalisten Gaby Jeppesen. Jeg fortalte om den positive 

virkning, det havde på unge at medvirke i en musical og 

efterlyste et sted, hvor unge talenter kunne udvikle deres talent 

i professionelle rammer. Men der skulle gå yderligere nogle år, 

før idéen blev til virkelighed. Først skulle jeg igennem en alvorlig 

sygdom, udleve min interesse for alternativ behandling og nyde 

rollen som mor.

Helseklinik og esoterisk fi losofi 

I 1986 blev jeg opereret for celleforandringer, og da jeg 

efterfølgende var på rekreation på Humlegården, supplerede jeg 

den traditionelle behandling med kostomlægning og alternative 

behandlinger. Jeg havde i længere tid interesseret mig for både 

meditation, alternativ behandling og esoterisk fi losofi . Derfor 

uddannede jeg mig i kinesiologi, og i 1987 åbnede jeg ”Lotus 

Sol og Helseklinik” i Valby. Ved siden af optrådte jeg stadig som 

sanger med klassiske ensembler, blandt andet Bellmann-koncerter 

på Gjorslev Gods på Stevns.

Visioner uden handling er tidsspilde, 
og handling uden visioner er tidsfordriv

Idéerne tager form

Efter et par år solgte jeg helseklinikken i Valby. Det gav mig 

et økonomisk overskud, så jeg kunne gå hjemme og passe 

min søn, Daniel, som jeg havde fået i 1989. Jeg tog et kursus i 

blomsterbinding, pyntede butiksvinduer og solgte kontorartikler 

fra mit lille hjemmekontor. Det var under denne deltidsbarsel, at 

jeg udviklede idéerne til et teater, hvor talentfulde børn og unge 

kunne udvikle sig og spille eventyrmusicals for børnefamilier. 

Nu manglede jeg bare modet og overskuddet til at realisere 

visionen. Mit motto har altid har været: ”Visioner uden handling 

er tidsspilde, og handling uden visioner er tidsfordriv”. Nu var det 

tid til, at jeg efterlevede det og fandt ud af, hvordan det skulle 

gøres i praksis.Susanne synger klassisk repertoire fra Händel til Weyse.

Susanne som Gaia i ”Atlantis” (1985).
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Trygge og professionelle rammer

Det har altid undret mig, når mennesker synes, at børn er søde, 

blot fordi de er børn. For mig er børn mennesker, som ikke er 

så høje endnu, og som bedst udvikler deres medfødte talent og 

potentiale, når vi voksne ser dem som hele mennesker. Derfor 

ønskede jeg at skabe et teater med trygge og professionelle 

rammer, hvor børn og unge med særligt talent for sang, dans 

og skuespil kunne udvikle sig både fagligt og menneskeligt. 

Og da jeg hele mit liv har været fascineret af eventyrets 

forunderlige verden og visdom, var jeg overbevist om, at det var 

eventyrmusicals, de unge talenter skulle opføre.

Da TV-avisen lavede et indslag om det nye 
teater, oplevede vi en sand telefonstorm

Det voksne eventyrhold

De voksne teaterfolk, der var med på idéen, kendte jeg 

fra teaterbranchen. I oktober 1991 stiftede vi Foreningen 

Eventyrteatret og begyndte at udvikle manuskriptet til den første 

eventyrmusical, ”Snehvide”. Alle var indforstået med at arbejde 

gratis, indtil vi så, hvor mange billetter, vi kunne sælge, og den 

næste opgave var at fi nde en egnet scene på et etableret teater.

Amager Scenen

Teaterscenen fi k vi, da jeg til et selskab fi k teaterdirektør, Jan 

Hertz, til bords. Vi kendte hinanden fra Ping-Klubben, og Jan 

tilbød mig at leje Amager Scenen, hvor han et par år tidligere 

var blevet direktør og havde stor succes med opsætninger af 

populære musicals til et bredt familiepublikum. Teatrets profi l 

passede perfekt til de familiemusicals, jeg havde planer om at 

opføre med de unge talenter, og aftalen blev, at vi lejede os ind 

i de ledige dagtimer i efterårsferien 1992.

En eventyrlig telefonstorm

Kort efter nytår satte vi annoncer i aviserne, hvor Eventyrteatret 

søgte 100 børn og unge, som kunne tænke sig at medvirke i 

musicalen ”Snehvide”. Da TV-avisen kort efter lavede et indslag 

om det nye teater, oplevede vi en sand telefonstorm, hvor over 

1000 børn og unge meldte sig til optagelsesprøverne på Amager 

Scenen i februar. Der var masser af unge talenter at vælge 

imellem, især fra Storkøbenhavn, men også fra resten af landet 

– sågar en enkelt fra Nykøbing Mors.

Susannes historie – kapitel 2 

Eventyret kan begynde 

Susanne synger populært repertoire.

Trygge og professionelle rammer
Det har altid undret mig, når mennesker synes, at børn er 
søde, blot fordi de er børn. For mig er børn  mennesker, der 
ikke er så høje endnu, og bedst udvikler deres medfødte 
talent, når vi voksne ser dem som hele mennesker. Derfor 
ønskede jeg at skabe et teater med trygge og profes-
sionelle rammer, hvor børn med særligt talent for sang, 
dans og skuespil kunne udvikle sig både fagligt og men-
neskeligt. Og da jeg hele mit liv har været fascineret af 
eventyrets forunderlige verden og visdom, var jeg over-
bevist om, at det var eventyrmusicals, de unge talenter 
skulle opføre. 
  
Det voksne eventyrhold 
De voksne teaterfolk, der var med på idéen, kendte jeg 
fra Ping-klubben og Herlev Revy og Teater. De havde alle 
 arbejdet med unge talenter og brændte, som jeg, for at 
lave professionelle musicals med børn og unge. I oktober 

1991 stiftede vi Foreningen Eventyrteatret og begyndte på 
manuskriptet til vores første eventyrmusical, ”Snehvide”. 
Alle var indforstået med at arbejde gratis, indtil vi så, hvor 
mange billetter, vi kunne sælge, og den næste opgave var 
at finde en egnet scene på et etableret teater.  

Amager Scenen
Teaterscenen fik vi, da jeg til et selskab samme efterår 
fik teaterdirektør, Jan Hertz, til bords. Vi kendte også 
 hin anden fra Ping-klubben, og Jan tilbød mig at leje 
 Amager Scenen, hvor han et par år tidligere var ble-
vet  direktør og havde stor succes med opsætninger af 
 populære musicals til et bredt familiepublikum. Profilen 
passede perfekt til de familiemusicals, jeg havde planer 
om at opføre med de unge talenter, og aftalen blev, at vi 
lejede os ind i de ledige dagtimer i efterårsferien 1992.     

En eventyrlig telefonstorm
Kort efter nytår satte vi annoncer i aviserne, hvor Eventyr-
teatret søgte 100 børn og unge, som kunne tænke sig at 
medvirke i musicalen ”Snehvide”. Da TV-avisen kort efter 
lavede et indslag om vores nye teater, oplevede vi en sand 
telefonstorm, hvor hundredvis af børn og unge meldte 
sig til optagelsesprøverne på Amager Scenen i februar. 
Der var masser af unge talenter at vælge imellem, især fra 
Storkøbenhavn, men også fra resten af landet – sågar en 
enkelt fra Nykøbing Mors.  

Snehvide og de syv øvesteder 
Nu manglede vi bare faste øvelokaler, og derfor for  hand-
lede jeg med Københavns kommune om at øve på en 
af kommunens skoler. Det var nu lettere sagt end gjort 
og endte med, at vi måtte sprede vores undervisning og 
prøvearbejde på hele seks københavnske skoler samt på 
Annelise Pedersens Danseskole i Søborg. Uden nutidens 
internet og mobiltelefoner var det et mirakel, at vi kunne 
få det hele til at gå op i en højere enhed! 

 

Kapitel 2 - Susannes historie

Eventyret kan begynde  

Susanne optræder med populært repertoire.
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Snehvide og de syv øvesteder

Nu manglede vi bare faste undervisnings- og øvelokaler, 

og derfor forhandlede jeg med Københavns kommune om 

øvelokaler på en af kommunens skoler. Det var nu lettere sagt 

end gjort og endte med, at vi måtte sprede vores undervisning og 

prøvearbejde på hele seks københavnske skoler samt på Anne-

Lise Pedersens Danseskole i Søborg. Uden nutidens internet og 

mobiltelefoner var det et mirakel at få det hele til at gå op i en 

højere enhed!

Banegården på Mosebuen

Alle de andre aktiviteter foregik i underetagen og spisestuen i 

mit eget hus på Mosebuen i Gentofte, hvor også Eventyrteatrets 

administration havde til huse. Her blev der syet kostumer, holdt 

musikprøver og solgt billetter, og de 

næste fem år var der en meget hektisk 

og eventyrlig banegårdsstemning i mit 

hjem fra tidlig morgen til sen aften. 

Tusindvis af breve blev det første år 

skrevet på en gammel skrivemaskine, 

og senere på en elektrisk skrivemaskine, 

før der omsider blev råd til en brugt, og 

særdeles støjende, computer samt en 

forhistorisk printer, der var så kraftfuld, 

at den nærmest lavede hul i papiret.

På mirakuløs vis lykkedes 
det at sælge hele 10.000 
billetter til ”Snehvide”

Alt udsolgt

Støt og roligt fi k jeg skabt gode 

relationer til journalister på lokalaviser, 

dagblade, tv og radio, og heldigvis 

fi k vi som nyt og unikt teater rigtigt 

meget omtale i medierne. Desuden 

hjalp forældre med mange forskellige 

opgaver, ligesom gamle venner tilbød 

sig som sponsorer. Blandt dem var 

frisøren Tage Frandsen, som satte hår 

på de medvirkende, og Rie Munk, der 

sminkede og sponsorerede produkter 

fra Lancôme, samt min far, Solon M. 

Hansen, som var en uvurderlig hjælp 

med bogholderiet. Med denne hjælp 

fra nær og fjern samt mange måneders 

arbejdsdage på mindst 16 timer gik både 

forestillingen og billetsalget over al forventning. På mirakuløs vis 

lykkedes det at sælge hele 10.000 billetter til ”Snehvide”. På den 

måde blev der totalt udsolgt til den første forestilling med 100 

unge talenter på scenen og eget børneorkester. 

Hvad så?

Med udsolgte huse kom vi økonomisk ud af den første forestilling 

med skindet på næsen. Det blev muligt at betale alle regninger, 

og jeg kunne give produktionsholdet et mindre honorar for deres 

indsats. Desværre var der endnu ikke overskud til, at jeg selv 

kunne få løn, og det tærede voldsomt på min privatøkonomi. 

På den ene side gav det første års succes næring til drømme og 

håb. Men på den anden side var jeg usikker på, hvordan vi kunne 

udvikle os og komme videre.
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Banegården på Mosebuen
Alle de andre aktiviteter foregik i underetagen og spise-
stuen i mit eget hus på Mosebuen i Gentofte, hvor Even-
tyrteatrets administration også havde til huse. Her blev 
syet kostumer, holdt musikprøver og solgt billetter, og 
de næste fem år var der en meget hektisk og eventyrlig 
banegårdsstemning i mit hjem fra tidlig morgen til sen 
aften. Tusindvis af breve blev det første år skrevet på en 
urgammel skrivemaskine, og senere på en elektrisk skrive-
maskine, før der omsider blev råd til en brugt og særdeles 
støjende computer og en forhistorisk printer så kraftfuld, 
at den nærmest lavede hul i papiret.    

Alt udsolgt 
Støt og roligt fik jeg skabt gode relationer til journa-
lister på lokalaviser, dagblade, tv og radio, og heldigvis 
fik vi som nybagt og unikt teater rigtigt meget omtale i 
 medierne. Desuden hjalp forældre med mange forskellige 
opgaver, ligesom gamle venner tilbød sig som sponsorer. 
Blandt dem var frisøren Tage Frandsen, som satte hår på de 
 med virkende og Rie Munk, der sminkede og sponsorerede 
produkter fra Lancôme samt min far, Solon M. Hansen, 
som var en uvurderlig hjælp i bogholderiet. Med denne 
hjælp fra nær og fjern og mange måneders arbejdsdage på 
mindst 16 timer gik både forestillingen og billetsalget over 
al forventning. På mirakuløs vis lykkedes det at sælge hele
10.000 billetter til ”Snehvide”. På den måde fik vi totalt 
udsolgt til vores første forestilling med 100 unge talenter 
på scenen og eget børneorkester. 
Det var simpelt hen  ufatteligt!     

Hvad så?
Med udsolgte huse kom vi økonomisk ud af vores første 
forestilling med skindet på næsen. Det blev muligt at 
betale alle regninger og give de voksne et mindre honorar 
for deres indsats. Desværre var der endnu ikke overskud 
til, at jeg selv kunne få løn for mit administrative arbejde, 
og det tærede voldsomt på min privatøkonomi. På den ene 
side gav det første års succes næring til drømme og håb. På 
den anden side var jeg også usikker på, hvordan vi kunne 
udvikle os og komme videre.  

Susanne og Christine sætter hår på 
Maja Ulstrup til et show i Cirkus-
revyen.
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Fra en til tre forestillinger

På trods af vores første succes var jeg usikker på fremtiden. 

Men som altid i Eventyrteatrets historie viste der sig en udvej: 

Kort efter ”Snehvide” blev jeg kontaktet af Cirkusrevyens 

direktør, Torben ”Træsko” Pedersen, som ville have os til at 

opføre en musical i Cirkusrevyteltet den følgende sommer, 

og lidt senere bad Amager Centret os om at underholde 

børnefamilierne med en julekalender det følgende år. 

Få måneder efter vores debut stod vi pludselig med tre 

forestillinger i 1993: Sommerforestillingen ”Jorden Rundt i 80 

minutter” i Cirkusrevyens telt på Bakken, vores anden store 

eventyrmusical ”Klods Hans” i efterårsferien på Amager Scenen 

og julekalenderen ”Jul i Eventyrland” i Amager Centret.

Karlo Kanin

I ”Jorden Rundt i 80 minutter” blev den eventyrlige jordomrejse 

kædet sammen af fi guren Karlo Kanin, som var en levendegørelse 

af min søns elskede tøjdyr. I mange år var den kække kanin 

Eventyrteatrets maskot, og til glæde for både børn og 

voksne præsenterede og igangsatte Karlo Kanin vores store 

familiemusicals med trylleformularen ”Lapinus, Vitaminus, 

Karot”. For mange eventyrbørn, både piger og drenge, har det 

været en stor ære at spille netop denne rolle.

N. Zahles Seminarium

Med hele tre forestillinger i Eventyrteatrets andet år kunne vi ikke 

fortsætte med at være spredt over hele hovedstaden på syv for-

skellige øvesteder. Heldigvis var en af børnenes forældre ansat på 

N. Zahles Seminarium ved Nørreport, hvor vi fi k mulighed for at 

leje gymnastiksalen og senere yderligere tre klasselokaler. På den 

måde blev Zahle fra 1993-96 det faste tilholdssted, hvor vi også 

fortsatte med at undervise børnene ind imellem prøvearbejdet. 

Derfor var næste skridt at etablere 
en dramaskole, hvor eventyrbørnene 
kunne udvikle deres talent og modtage 
undervisning af professionelle teaterfolk

Dramaskolen

Efter tre vellykkede forestillinger i den anden sæson var vi 

nu sikre på, at der var et trofast publikum til Eventyrteatrets 

familiemusicals. Derfor var det næste skridt at etablere en 

formaliseret Dramaskole, hvor eventyrbørnene kunne udvikle 

deres talent og modtage undervisning af professionelle 

teaterfolk. I efteråret 1993 var der optagelsesprøve for nye 

elever, og i januar 1994 kunne vi åbne dørene for Eventyrteatrets 

Dramaskole, hvor de 150 udvalgte børn gennemførte et 10 

ugers undervisningsforløb i sang, dans, drama, stunt og sminke. 

Samtidig blev Eventyrteatret omdannet til en selvejende 

institution med en bestyrelse.

Frivillige hjælpere

Som følge af teatrets usikre økonomi måtte vi spare, hvor vi 

kunne. Derfor blev de fl este breve bragt ud af forældre, der 

boede i nogenlunde nærhed af modtageren. Rekvisitter og stof 

til kostumerne blev lånt eller doneret af forældre og venner, 

og mange lagde biler til de stadig fl ere transportopgaver og 

hjalp med at sælge billetter. I 1995 dannede en gruppe forældre 

støtteforeningen Eventyrteatrets Venner, som lige siden har 

hjulpet med et utal af praktiske opgaver og desuden, frem 

til 2014, udgav Eventyr Tidende med nyheder om teatret til 

foreningens medlemmer fi re gange årligt.

Bijob

På trods af nye indtægter fra Dramaskolen måtte jeg alligevel 

de næste par år fortsætte med at arbejde ved siden af. Da 

jeg brugte de fl este vågne timer på teatret, måtte jeg tage 

det freelancearbejde, der kunne passes ind: Sangerinde i et 

danseorkester ved Nykøbing Falster Revyen, tjener på Lindenborg 

Kro og instruktør på Børnekanalen på Kanal 2 var nogle af mine 

bijobs, indtil Eventyrteatret kunne blive et fuldtidsprojekt for 

mig. Desuden var jeg med til at etablere og undervise showholdet 

i eventfi rmaet Marienlund.

Susannes historie – kapitel 3 

Eventyret tager fart  
Fra en til tre 
På trods af vores første succes, var alle de voksne noget 
usikre på fremtiden. Men som altid i Eventyrteatrets 
 historie viste der sig en udvej: Kort efter ”Snehvide” blev 
jeg kontaktet af Cirkusrevyens direktør, Torben Træsko, 
som ville have os til at opføre en musical i Revyteltet, 
og lidt senere bad Amager Centret os om at underholde 
børnefamilierne med en julekalender det følgende år. 
Få måneder efter vores debut stod vi pludselig med tre 
fore stillinger i 1993: Sommerforestillingen ”Jorden Rundt 
i 80 minutter” i Cirkusrevyens telt på Bakken, vores anden 
store eventyrmusical ”Klods Hans” i efterårsferien på 
Amager Scenen og julekalenderen ”Jul i Eventyrland” i 
Amager Centret.   

Karlo Kanin
I ”Jorden Rundt i 80 minutter” blev den eventyrlige 
 jordomrejse kædet sammen af figuren Karlo Kanin, som 
var en levendegørelse af min søns elskede tøjdyr. Lige siden 
har den kække kanin været Eventyrteatrets maskot. Til 
glæde for mange børn og voksne har Karlo Kanin hvert 
efterår præsenteret og igangsat vores eventyrmusicals
med trylleformularen ”Lapinus, Vitaminus, Karot”, og for 
mange eventyrbørn, både piger og drenge, har det været 
en stor ære at spille netop denne rolle. 

N. Zahles Seminarium 
Med hele tre forestillinger i vores andet år kunne vi ikke 
fortsætte med at være spredt over hele hovedstaden på syv 
forskellige øvesteder. Heldigvis var en af børnenes forældre 
ansat på N. Zahles Seminarium ved Nørreport, hvor vi fik 
mulighed for at leje gymnastiksalen og yderligere tre klas-
selokaler året efter. På den måde blev Zahle fra 1993-96 
vores faste tilholdssted. Her fortsatte vi også vores forsøg 
med at undervise børnene ind imellem prøvearbejdet, som 
året efter blev sat i system på Eventyrteatrets Dramaskole.

Frivillige hjælpere 
Som følge af teatrets meget usikre økonomi måtte vi 
selvfølgelig spare, hvor vi kunne. Derfor blev de fleste 
breve bragt ud af forældre, der boede i nogenlunde 
nærhed af modtageren. Rekvisitter og stof til kostumerne 
blev lånt eller doneret af forældre og venner, og mange 
lagde biler til de stadig flere transportopgaver og hjalp til 
med at sælge billetter. I 1995 dannede en gruppe forældre 
støtteforeningen Eventyrteatrets Venner, som nu i 16 år 
har hjulpet med et utal af praktiske opgaver og desuden 
fire gange årligt udgiver Eventyr Tidende med nyheder om 
teatret til foreningens medlemmer.   

Dramaskolen 
Efter tre vellykkede forestillinger i vores anden sæson var 
vi nu sikre på, at der var et trofast publikum til Eventyr-
teatrets familiemusicals. Derfor var det næste skridt at 
 etablere en Dramaskole, hvor eventyrbørnene kunne 
udvikle deres talent og modtage undervisning af pro-
fessionelle teaterfolk. I efteråret 1993 lykkedes det at 
 rekruttere en stab af engagerede og dygtig undervisere og 
der blev afholdt optagelsesprøve for nye elever. 
I januar 1994 kunne vi åbne dørene for Dramaskolen, hvor 
150 børn var udvalgt til at deltage i 10 ugers undervis-
ning i sang, dans, drama, stunt og sminke. Samtidig blev 
 Eventyrteatret omdannet til en selvejende institution med 
en bestyrelse. 

Kapitel 3 - Susannes historie

Eventyret tager fart 

Karlo Kanin med lille Karlo Kanin.

Karlo Kanin med lille Karlo Kanin.
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Eventyrlige indspilninger

Efter de første par år fi k Eventyrteatret fl ere tilbud fra 

pladeselskabet CMC. Vi lagde ud med børneparty-plader og 

-videoer, og de følgende år medvirkede eventyrbørnene som 

kor på udgivelser med bl.a. Bamses Venner, Jodle Birge, Johnny 

Hansen og Kandis, Richard Clayderman, ”Prop og Bertha” og 

ikke mindst ”Olsen Banden som børn”, der indbragte teatret en 

platinplade. Jeg indstuderede stemmerne med børnene og måtte 

indimellem også selv synge med, når produceren manglede lidt 

fylde på stemmerne. Blandt vores egne indspilninger i disse år var 

”Jul i Hjertet – City 2” og naturligvis vores egne eventyrmusicals, 

der både blev udgivet på kassettebånd og VHS, senere CD og 

DVD.

En af de store piger havde en helt speciel 
evne til at organisere og hjælpe

Sjov i BonBon-Land

Efter endnu en succes i efteråret 1994 med ”Tornerose” på 

Amager Scenen blev vi igen tilbudt at lave en sommerforestilling 

– denne gang i BonBon-Land på Sydsjælland. Det blev til 

forestillingen ”Sjov i BonBon-Land”, hvor eventyrbørn i sjove slik-

kostumer på skift optrådte hver dag det meste af sommerferien 

for tusindvis af børnefamilier. Alle medvirkende mødtes hver dag 

på Valby Station, hvorfra vi kørte ud og hjem i minibus. Sidst på 

sæsonen var min søn blevet så mæt af BonBon-Land, at han, som 

det måske eneste barn i landet, ligefrem tiggede om at få lov til 

at blive hjemme fra den populære forlystelsespark. Det var en 

anstrengende, men også sjov, sommer.

Den første medarbejder

En af de store piger havde en helt speciel evne til at organisere 

og hjælpe. Derfor var det naturligt at spørge hende, om hun ville 

hjælpe til en gang imellem efter skoletid. Det blev et fantastisk 

samarbejde, som nu har varet i 20 år. Gennem alle årene har 

Katja Vallentin været en uvurderlig del af Eventyrteatret. I det 

første år kom Katja et par timer om eftermiddagen og hjalp med 

billetsalg og andre opgaver i mit hjem i Gentofte. Året efter blev 

det heldigvis muligt at ansætte hende på fuld tid. Udover at være 

ualmindeligt dygtig til sit arbejde har Katja nogle helt specielle 

menneskelige egenskaber, som gør hende meget afholdt af alle.

Eventyr på fuld tid

Vores mange forestillinger og trofaste publikum betød, at der 

i 1996 endelig kom økonomisk overskud til, at Eventyrteatret 

kunne blive et fuldtidsprojekt for mig. Med stadig fl ere unge 

talenter og aktiviteter var det efterhånden blevet temmelig 

anstrengende for mig at lægge hus til Eventyrteatrets 

administration, systue og andre aktiviteter. Tiden var moden til, 

at vi skulle fi nde et Eventyrhus, hvor teatret kunne slå rod, og 

hvor de unge talenter kunne samles og udfolde sig i trygge og 

faste rammer.
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Bijob
På trods af nye indtægter fra Dramaskolen måtte jeg de 
næste par år fortsætte med at arbejde ved siden af. Da jeg 
brugte de fleste vågne timer på teatret, måtte jeg tage det 
freelancearbejde, der kunne passes ind: Sangerinde i et 
danseorkester ved Nykøbing Falster Revyen, tjener på 
Lindenborg Kro og instruktør på Børnekanalen på Kanal 
2 var nogle af mine bijobs, indtil Eventyrteatret kunne 
blive et fuldtidsprojekt for mig. Desuden var jeg med til at 
 etablere og undervise showholdet i eventfirmaet Marien-
lund, hvor der siden har været adskillige tidligere eventyr-
børn på holdet.

Eventyrlige indspilninger
Efter de første par år fik jeg også flere tilbud fra plade-
selskabet CMC. Vi lagde ud med børneparty-plader og 
-video, og de følgende år medvirkede eventyrbørnene som 
kor på udgivelser med bl.a. Bamses Venner, Jodle Birge, 
Johnny Hansen og Kandis, Richard Clayderman, ”Prop og 
Bertha” og ikke mindst ”Olsen Banden som børn”, der 
indbragte os en platinplade. Jeg indstuderede stemmerne 
med børnene og måtte indimellem også selv synge med, 
når produceren manglede lidt fylde på stemmerne. Blandt 
vores egne indspilninger i disse år var ”Jul i Hjertet – City 
2” og naturligvis vores egne eventyrmusicals, der efter-
hånden både blev udgivet som kassettebånd /cd og vhs/
dvd. 

Sjov i BonBon-Land
Efter endnu en succes i efteråret 1994 med ”Tornerose” på 
Amager Scenen blev vi igen tilbudt at lave en sommerfore-
stilling – denne gang i BonBon-Land på Sydsjælland. Det 
blev til forestillingen ”Sjov i BonBon-Land”, hvor eventyr-
børn i sjove slik-kostumer på skift optrådte hver dag det 
meste af sommerferien for tusindvis af børnefamilier. Alle 
medvirkende mødtes på Valby Station, hvorfra vi kørte 
ud og hjem i minibus. Sidst på sæsonen var min egen søn 
blevet så mæt af BonBon-Land, at han, som det måske 
eneste barn i landet, ligefrem tiggede om at få lov til at 
blive hjemme fra den populære forlystelsespark. Det var en 
til tider anstrengende, men også sjov sommer.   

Den første medarbejder
En af de store piger havde en helt speciel evne til at 
 organisere og hjælpe. Derfor var det naturligt at spørge 
hende, om hun ville hjælpe en gang imellem efter skoletid. 
Det blev et fantastisk samarbejde, som nu har varet i 15 år. 
Gennem alle årene har Katja Vallentin været en fuldkom-
men uvurderlig del af Eventyrteatret. I det første år kom 
Katja et par timer om eftermiddagen og hjalp med billet-
salg og andre opgaver hjemme privat hos mig. Året efter 
blev det heldigvis muligt at ansætte hende på fuld tid. 
Udover at være ualmindeligt dygtig til sit arbejde har Katja 
nogle helt specielle menneskelige egenskaber, som gør 
hende meget afholdt af alle.

Eventyr på fuld tid
Med vores mange forestillinger og trofaste publikum var 
der i 1996 endelig økonomisk overskud til, at Eventyr-
teatret kunne blive et fuldtidsprojekt for mig. Med stadig 
flere børn og aktiviteter var det efterhånden blevet tem-
melig anstrengende for mig at lægge hjem til Eventyr-
teatrets administration og mange andre aktiviteter. Tiden 
var moden til, at vi skulle finde vores eget Eventyrhus, hvor 
teatret kunne slå rod, og hvor de unge talenter kunne 
 samles og udfolde sig i trygge og faste rammer.
mer

En udklædt yngre publikum interviewes af Susanne.

Susanne interviewer udklædt barn blandt publikum.
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Eventyrhuset ved Valbyparken

I foråret 1996 begyndte jeg at lede efter et sted, hvor vi kunne 

leje os ind til en rimelig pris og få vores eget hus. Efter måneders 

søgen fandt jeg omsider nogle egnede lokaler på Spontinisvej i 

København SV ved Valbyparken. Placeringen var fi n i forhold til 

offentlige transportmidler, og der var også en stor prøvesal og 

fl ere andre faciliteter. Desværre var lokalerne i en forfærdelig 

stand og trængte til en meget kærlig hånd, men både 

forældre, venner og eventyrbørn hjalp med til at gøre lokalerne 

eventyrlige.

Hun synes så godt om teatret og de unge 
talenter, at hun tilbød mig at formidle 
lejligheder til de ældste eventyrbørn

Nye muligheder

I august 1996 kunne vi omsider indvie vores eget ”Eventyrhus” 

med en uforglemmelig fest i de istandsatte lokaler. De følgende 

år gav den uvante plads mange nye muligheder: Vi kunne udvide 

og etablere både børne- og voksenkor samt kurser i teaterteknik 

og en ungdomsdramaskole. Desuden blev Eventyrsalen fl ittigt 

brugt til mindre forestillinger og koncerter for familie og venner, 

og da det blev muligt at leje fl ere lokaler i ejendommen, kunne 

vi også udvide Dramaskolen fra 150 til 200 elever. De næste 11 år 

blev Eventyrhuset ved Valbyparken et vidunderligt samlingssted 

for hundredvis af unge talenter, og for mig var det en befrielse, 

at administrationen blev fl yttet fra mit hjem.

Eventyrlejligheder

Kort efter indfl ytningen blev jeg kontaktet af en venlig ældre 

dame, som havde en udlejningsejendom i nærheden. Hun synes 

så godt om teatret og de unge talenter, at hun tilbød mig at 

formidle lejligheder til de ældste eventyrbørn, når de fl yttede 

hjemmefra. Denne ordning fortsatte, da datteren arvede 

ejendommen, og fortsatte frem til 2009. I de 13 år fi k mindst 

45 tidligere eventyrbørn en lejlighed i ejendommen, hvor nogle 

fortsat bor, selvom ejendommen er solgt til anden side.

Ny scene – i sidste øjeblik

Efter at vi i efteråret 1996 havde opført ”Askepot” for fulde 

huse, var der direktørskifte på Amager Scenen. I første omgang 

blev vi tilbudt at fortsætte vores succesrige samarbejde, men i 

foråret 1997 meddelte den nye direktør pludselig, at han selv 

ønskede at lave en familiemusical i efterårsferien. For første 

gang i fem år stod Eventyrteatret uden scene. De følgende 

måneder kontaktede jeg forgæves alle etablerede teaterscener 

i København, hvor Tivoli var blandt de mange, der takkede 

nej. I sidste øjeblik tilbød teaterdirektør Niels Bo Valbro os at 

leje Det Ny Teaters store scene med næsten dobbelt så stor 

publikumskapacitet. Jeg tog selvfølgelig imod tilbuddet men 

havde også fl ere betænkeligheder: Kunne vi virkelig sælge så 

mange fl ere billetter? Og kunne vi, efter fem sæsoner på samme 

teater, uden videre skifte scene?

Eventyrlige rammer

Med sin unikke og smukke arkitektur passede Det Ny Teater 

perfekt til vores eventyrlige familiemusicals. Også den 

fortryllende foyer var en vidunderlig ramme om Eventyrteatrets 

Parade, hvor 25 børn og unge med små eventyrlige tableauer bød 

publikum velkommen før forestillingerne og talte med gæsterne 

i pausen. Oplevelsen af at have talt med en fe, trold, ridder 

eller prinsesse har gennem årene haft en egen magisk kraft. Og 

især for de yngste blandt publikum har Paraden været en stor 

oplevelse på højde med selve forestillingen.

Susannes historie – kapitel 4

Eget hus – og nyt teater  
Eventyrhuset på Spontinisvej
I foråret 1996 begyndte jeg at lede efter et sted, hvor 
vi kunne leje os ind til en rimelig pris og få vores eget 
Eventyrhus. Efter måneders søgen fandt jeg omsider nogle 
egnede lokaler på Spontinisvej i Kbh. SV ved Valbyparken. 
Placeringen var fin i forhold til offentlige transportmidler, 
og der var også en stor prøvesal og flere andre faciliteter. 
Desværre var lokalerne i en forfærdelig stand og trængte 
til en meget kærlig hånd. Denne gang trådte forældre, 
venner og eventyrbørn virkelig til og hjalp helt fantastisk 
med at gøre lokalerne eventyrlige.  

Nye muligheder
I august 1996 kunne vi omsider indvie vores eget  
 Eventyrhus ved en uforglemmelig fest i de nyistandsatte 
lokaler. De følgende år gav den uvante plads mange nye 
muligheder: Vi kunne etablere både børne- og voksenkor 
samt kurser i teaterteknik og en ungdoms dramaskole. 
Desuden blev Eventyrsalen flittigt brugt til mindre 
 forestillinger og koncerter for familie og venner, og da det 
blev muligt at leje flere lokaler i ejendommen, kunne vi 
også udvide Dramaskolen til 200 elever. De næste ti år blev 
Eventyrhuset et vidunderligt samlingssted for hundredvis 
af unge talenter, og for mig var det en stor befrielse, at 
administrationen blev flyttet fra mit hjem. 

Eventyrlejligheder 
Kort efter vi flyttede ind på Spontinisvej, blev jeg  kontaktet 
af en venlig, ældre dame, som havde en udlejnings ejendom 
i nærheden. Hun synes så godt om teatret og de unge 
talenter, at hun tilbød mig at formidle lejligheder til de 
ældste eventyrbørn, når de flyttede hjemmefra. Denne 
ordning fortsatte også efter at datteren arvede huset, og 
fortsatte frem til 2009. Igennem 13 år har over 45 tidligere 
eventyrbørn fået en lejlighed i ejendommen, hvor flere af 
dem fortsat bor i dag. 

Ny scene – i sidste øjeblik 
Efter at vi i efteråret 1996 havde opført ”Askepot” for 
fulde huse, var der direktørskifte på Amager Scenen. Vi 
blev i første omgang tilbudt at fortsætte vores succesrige 
samarbejde, men i foråret 1997 meddelte den nye direktør 
pludselig, at han selv ønskede at lave en familiemusical 
i efterårsferien. For første gang i fem år stod Eventyr-
teatret uden scene. De følgende måneder kontaktede jeg 
forgæves alle etablerede teaterscener i København, hvor 
Tivoli var blandt de mange, der takkede nej. I sidste øjeblik 
tilbød teaterdirektøren Niels Bo Valbro på Det Ny Teater 
os at leje den store scene med plads til næsten dobbelt så 
mange publikummer. Jeg tog selvfølgelig imod tilbuddet 
men havde også flere betænkeligheder: Kunne vi sælge så 
mange flere billetter? Og kunne vi efter fem sæsoner på 
samme teater uden videre skifte scene? 

Kapitel 4 - Susannes historie

Eget Eventyrhus og nyt teater

Feer byder velkommen i det nye Eventyrhus.

Feer byder velkommen i det nye Eventyrhus.
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Praktiske udfordringer

Til gengæld fi k vi mange praktiske problemer med vores 

eftermiddagsforestillinger i Det Ny Teaters gamle teaterbygning: 

især garderoberne, hvor vores 100 skuespillere og musikere 

var fordelt på hele fem etager, fra kælder til kvist. Efter hver 

eneste forestilling skulle alle kostumer og rekvisitter pakkes væk, 

hvorefter scenen og orkestergraven skulle gøres klar til aftenens 

forestilling. Det var nogle dejlige, men også særdeles slidsomme, 

år. Jeg husker det som om, både børn og voksne altid bar på et 

eller andet, der skulle op eller ned på de mange etager. Da vi 

i oktober 2000 spillede ”Rødhætte”, samtidig med, at Det Ny 

Teater om aftenen opførte ”Phantom Of The Opera”, blev der 

et stort pladsproblem på grund af to samtidige forestillingers 

store dekorationer. Heldigvis blev de mange strabadser opvejet 

af publikumssuccesen. For det var i de fi re forrygende år på Det 

Ny Teater, at Eventyrteatret for alvor fi k sit store og trofaste 

publikum, og det lykkedes os at fylde den store teatersal til 

forestillingerne.

Eventyr i regnbuens farver

Helt fra begyndelsen var det min vision, at vi skulle skifte mellem 

H.C. Andersens og Brdr. Grimms eventyr. For mig repræsenterer 

hver af disse forfattere og deres eventyr forskellige energier, 

moraler og visdom og dermed også forskellige farveudtryk, som 

tilsammen giver alle regnbuens farver. Min drøm var, at hvis 

vi nåede så langt som til den tiende forestilling, skulle vores 

jubilæumsforestilling være ”Snedronningen”, som for mig er 

et af de mest fantastiske eventyr. Med sin dybe visdom på fl ere 

planer har jeg farvemæssigt altid set dette pragtfulde eventyr 

som lilla, den sidste af farverne i regnbuen. Nåede vi dertil, 

kunne vi gentage processen på et højere niveau. Derfor blev 

de følgende fem års forestillinger udelukkende eventyr af H.C. 

Andersen, frem til 200-året for den store digter i 2005. Fra vores 

15 års jubilæum i 2006 begyndte en ny epoke med de gamle 

sagn og fantasyfortællinger. Og fra vores 20 års jubilæum i 2011 

var tiden kommet til de store verdensmytologier, der er fyldt 

med universel visdom, og som her i vores 25. år kulminerer med 

forestillingen om Egypten: ”Nilens Stjerne”.

Det var i de fi re forrygende år på Det Ny 
Teater, at Eventyrteatret for alvor fi k sit 
store og trofaste publikum

10 års jubilæum i Cirkusbygningen

Med min farveopfattelse af ”Snedronningen” blev jeg 

mildest talt paf, da jeg i efteråret 2000 var på rundvisning 

i Cirkusbygningen i min søgen efter en unik scene til vores 

10 års jubilæumsforestilling: alt træværket i den fantastiske 

bygning var netop malet i den smukkeste lilla farve. Jeg var 

derfor ikke et sekund i tvivl om, at det var her, vi skulle opføre 

”Snedronningen”, og med 1.600 sæder var det både en 

kunstnerisk og økonomisk satsning. Alle sejl blev sat til med 

100 medvirkende, næsten 500 kostumer og voksne musikere i 

orkestret. Heldigvis endte det med, at vi kunne fylde salen, og 

at både publikum og pressen var ualmindeligt begejstrede for 

forestillingen. På den måde blev ”Snedronningen” ikke alene en 

kunstnerisk kulmination på 10 års eventyrlig udvikling af de unge 

talenter. Med 28.000 tilskuere blev ”Snedronningen” også vores 

mest sete forestilling nogensinde. På 10 år havde Eventyrteatret 

roligt men sikkert, udviklet sig til at blive en etableret del af det 

danske teaterliv, og dermed havde jeg nået et af mine vigtigste 

mål. 

Susanne byder velkommen i det nye Eventyrhus.
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Plæneshow og Haveteater

Fra de første år havde Eventyrteatret jævnligt optrådt i Tivoli: 

først med sommershows på Plænen og senere med Haveteater, 

hvor børnene på forskellige ”øer” opførte eventyrscener på 

både dansk og engelsk til stor glæde for turisterne. Det var 

absolut sjovest, når det ikke regnede! I sommeren 1999 blev 

vi opfordret til at lave en julemusical i Glassalen samtidig med 

Tivolis Julemarked. Det smigrende tilbud kom dog så sent, at vi 

ikke kunne lave en kunstnerisk forsvarlig forestilling samtidig 

med vores store julekalender i City 2, og derfor måtte vi udskyde 

det til året efter.

Julemusicals i Glassalen

På den måde fi k vi bedre tid til at udvikle en helt ny genre, 

midt imellem vores store to timer lange eventyrmusicals i 

efterårsferien og vores kortere juleforestillinger. Resultatet blev 

en times tempofyldt julemusical til de mange børnefamilier, 

der både ville se juleteater og besøge Tivolis Julemarked. Den 

største udfordring var, at vi både kunstnerisk og praktisk skulle 

tilpasse vores forestillinger til London Toast Theatre, som 

spillede i Glassalen om aftenen. Med kun én garderobe til alle 

25 medvirkende har det lige siden været en ekstrem øvelse i at 

tilpasse sig. Alligevel er Eventyrteatrets julemusicals blevet en 

succesrig tradition, som nu kører på 17. sæson, og i de senere år 

har vi haft en så høj belægning, at vi har måttet sælge ståpladser 

til de sidste forestillinger.

Samarbejdet har tydeligt vist, at Tivoli 
og Eventyrteatret klæder hinanden

Også familiemusicals

Derfor var det naturligt, at vi fra 2002 også lejede Glassalen 

til vores store familiemusicals i efterårsferien. De første fi re 

sæsoner var Tivoli lukket i efterårsferien, men fra 2006 blev 

der åbnet til Halloween. De følgende 10 år har der været 

en naturlig synergieffekt mellem Tivolis Halloween og 

Eventyrteatrets familiemusicals, og ligesom til juleforestillingen 

giver teaterbilletten i efterårsferien også fri adgang til Tivoli 

på spilledagen. Samarbejdet har tydeligt vist, at Tivoli og 

Eventyrteatret klæder hinanden. Vi har ikke alene fælles 

interesser og fælles eventyrlige værdier. Både hver for sig og 

sammen har vi haft succes med at samle familierne om værdifulde 

fælles oplevelser.

Eventyrlige hjælpere

Fra sidst i 90’erne begyndte nogle af de ældste eventyrbørn at 

søge ind på de etablerede teaterskoler, som Eventyrteatret havde 

rustet dem til. Da vi altid mangler ekstra hænder, har det været 

naturligt at ansætte de unge mennesker, fra de var optaget, 

til de skulle begynde på teaterskolerne. På den måde blev 

kommende skuespillere som Cecilie Stenspil, Mikkel Reenberg, 

Kitt Maiken Mortensen og Marie Dalsgaard ansat på teatret i en 

kortere periode, ligesom sangeren Malene Qvist og koreografen 

Malene Pedersen. De unge talenter har været en stor hjælp i 

forbindelse med shows og forestillinger, fordi de er opvokset med 

de mange forskellige opgaver, der er forbundet med at optræde. 

Gennem deres arbejde på Eventyrteatret har de fået et endnu 

større indblik i, hvad der kræves ”bagved” for at få tingene til 

at fungere. Alligevel har det ind imellem overrasket dem, hvor 

meget vand og mad børn og unge kan konsumere og hvor mange 

ting, der skal huskes og slæbes, ofte under besværlige forhold.

Serie på TV2

Fra 1994 til 2005 medvirkede Eventyrteatret i Snurre Snups 

Søndagsklub på TV2 et par gange om året, og det fi k stor 

betydning for kendskabet til teatret. I 2002 blev jeg kontaktet af 

Bubber fra TV2, der ville lave en større dokumentarserie om de 

unge talenter på Eventyrteatret. Vi besluttede, at serien skulle 

begynde ved den årlige optagelsesprøve og slutte ved premieren 

på næste års store forestilling, ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”. 

Holdet fra Nordisk Net TV, som producerede serien, fulgte således 

”Livets gang i Eventyrteatret” gennem næsten et helt år, fra 

november 2002 til oktober 2003, og de 13 afsnit blev sendt i 

vinteren 2004-05 om søndagen efter Snurre Snups Søndagsklub.

Firmaer, festivaler og ”sommerjul”

Ved siden af vores eventyrmusicals og julemusicals, optrådte vi 

regelmæssigt ved forskellige fi rmaarrangementer og festivaler 

som f.eks. Langelandsfestivalen og Rebildfesten. En særlig 

sommerbegivenhed begyndte i 1993, hvor vi optrådte til 

Julemændenes Verdenskongres, som hver sommer fi nder sted på 

Dyrehavsbakken. Fra 2006 til 2013 blev det et årligt samarbejde 

med alverdens julemænd på Bakkens Friluftsscene, og for mange 

eventyrbørn var det en særlig sommeroplevelse, at holde jul ”to 

gange om året”.

Susannes historie – kapitel 5

Nye eventyr i Søborg og Tivoli   
Plæneshow og Haveteater 
Fra de første år havde Eventyrteatret jævnligt optrådt i 
Tivoli – først med sommershow på Plænen og senere med 
Haveteater, hvor børnene på forskellige ”øer” i haven 
opførte eventyrscener på både dansk og engelsk til stor 
glæde for turisterne. Det var absolut sjovest de dage, når 
det ikke regnede! I sommeren 1999 blev vi opfordret til at 
lave en julemusical i Glassalen samtidig med Tivolis Jule-
marked. Det smigrende tilbud kom dog for sent til, at vi 
kunne lave en kunstnerisk forsvarlig forestilling, samtidig 
med vores store julekalender i City 2, og derfor måtte vi 
udskyde det til året efter.

Julemusical i Glassalen
På den måde fik vi bedre tid til at udvikle en helt ny genre, 
midt imellem vores store to timer lange eventyrmusicals 
i efterårsferien og vores korte julekalendere. Resultatet 
blev en times tempofyldt julemusical til de mange børne-
familier, der både ville se juleteater og besøge Tivolis 
Julemarked. Den største udfordring var, at vi både kunst -
nerisk og praktisk skulle tilpasse vores forestillinger til 
London Toast Theatre, der spillede i Glassalen om aftenen. 
Med kun én garderobe til alle 20 medvirkende har det lige 
siden været en ekstrem øvelse i at tilpasse sig. Alligevel er 
 Eventyrteatrets Julemusical blevet en succesrig tradition, 
der nu kører på 12. sæson, og i julen 2010 havde vi en 
rekordhøj belægningsprocent på 97! 

Også eventyrmusicals
Derfor var det naturligt, at vi fra 2002 også lejede os ind i 
Glassalen i efterårsferien til vores store eventyrmusicals. 
De første fire sæsoner var Tivoli lukket i efterårsferien, 
men fra 2006 blev der åbnet til Halloween fest. Siden 
har der været en naturlig synergieffekt mellem Tivolis 
Halloween og Eventyrteatrets familiemusicals, og som 
til juleforestil lingen giver teaterbilletten i efterårsferien 
også fri adgang til Tivoli. De følgende års samarbejde har 
tydeligt vist, at Tivoli og Eventyrteatret klæder hinanden. 
Vi har ikke alene fælles interesser og fælles eventyrlige 
værdier. Vi har også succes med - hver for sig og sammen – 
at samle familierne om værdifulde fælles oplevelser.    

 

Eventyrlige hjælpere
Fra sidst i 90’erne begyndte nogle af de ældste eventyrbørn 
at søge ind på de etablerede teaterskoler, som Eventyr-
teatret havde rustet dem godt til. Da vi altid mangler 
ekstra hænder, har det været naturligt at ansætte de unge 
mennesker fra de var optaget til de skulle begynde på tea-
terskolerne. På den måde blev kommende skuespillere som 
Cecilie Stenspil, Mikkel Reenberg, Kitt Maiken Mortensen 
og Marie Dalsgaard ansat på teatret i en kortere periode, 
ligesom Malene Qvist fra Sukkerchok og koreografen 
Malene Pedersen. De unge talenter har været en stor 
hjælp i forbindelse med show og forestillinger, fordi de 
er  opvokset med de mange forskellige opgaver, der er 
forbundet med at optræde. Gennem deres arbejde på 
 Eventyrteatret får de et endnu større indblik i, hvad der 
kræves ”bagved” for at få tingene til at fungere. Alligevel 
har det ind imellem overrasket dem, hvor meget vand og 
mad børn og unge kan konsumere og hvor mange ting 
der skal huskes og slæbes, ofte under meget besværlige 
forhold. 

Serie på TV2
Siden 1994 havde Eventyrteatret medvirket i Snurre Snups 
Søndagsklub på TV2 et par gange om året, hvilket havde 
stor betydning for kendskabet til teatret. I 2002 blev 
jeg kontaktet af Bubber fra TV2, der gerne ville sende 
en  dokumentarserie i 13 afsnit om de unge talenter på 
 Eventyrteatret. Vi besluttede, at serien skulle starte ved 
den årlige optagelsesprøve og slutte ved premieren på 
” Hyrdinden og Skorstensfejeren”. Holdet fra Nordisk Net 
TV, som skulle producere serien, fulgte således ”Livets gang 
i Eventyrteatret” gennem næsten et helt år fra november 
2002 til oktober 2003, og de 13 afsnit blev sendt i vinteren 
2004-05 om søndagen efter Snurre Snup.    

Firmaer, festivaler og ”sommerjul”
Ved siden af vores eventyrmusicals og julemusicals, op-
trådte vi regelmæssigt ved forskellige firmaarrangementer 
og festivaler som f.eks. ved Langelandsfestivalen og 
Rebild-festen. En særlig sommertradition blev indledt i 
2006, hvor vi optrådte til Julemændenes Verdenskongres, 
som hver sommer sidst i juli bliver afholdt på Dyrehavs-
bakken. Samarbejdet med julemænd fra hele verden er 
fortsat lige siden, og for mange eventyrbørn er det blevet 

Kapitel  5 - Susannes historie

Nye eventyr i Tivoli og Søborg

Eventyrteatret indtager Glassalen.
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Flyttekaos midt i forestillinger

I foråret 2007 blev vi tilbudt at købe Eventyrhuset på Spontinisvej 

i SV, men da vi ikke havde de økonomiske midler, blev vi opsagt, 

fordi ejeren så ville ombygge huset til eget brug. Det var et 

chok for alle, og hele min sommer gik med at lede efter et nyt 

Eventyrhus. Efter mange søvnløse nætter og spekulationer 

lykkedes det i 11. time: sidst i september fandt vi omsider vores 

nuværende lokaler på Østmarken i Søborg, men fl ytningen 

var på det værst tænkelige tidspunkt: 1. november, midt 

imellem vores to store forestillinger og samtidig med den årlige 

optagelsesprøve for nye elever. Men som altid i Eventyrteatrets 

historie kom der hjælp. Det var fantastisk at opleve den utrolige 

hjælpsomhed og opbakning fra gamle eventyrbørn, forældre 

og venner, som uopfordret strømmede til og hjalp til med den 

kaotiske fl ytning. Imens foregik prøverne på julemusicalen 

skiftevis i de halvtømte lokaler i Valby og de halvfyldte sale i 

Søborg. Det var et mirakel, at vi, midt i dette kaos, alligevel 

formåede at afholde optagelsesprøve og opføre både juleshows 

og en vellykket julemusical i Glassalen, som meget passende 

havde titlen: ”I Julemandens tjeneste”.

Midt i den kaotiske fl ytning foregik prøverne 
på julemusicalen skiftevis i de halvtømte 
lokaler i Valby og de halvfyldte sale i Søborg

Nyt Eventyrhus med to prøvesale

Med troen på at Eventyrfeens magi og trylleri endnu engang 

ville gøre sig gældende, var jeg overbevist om, at det nye hus 

varslede et nyt og dejligt kapitel i vores eventyr. Med sine 1.000 

m2 rummede det nye Eventyrhus i Søborg hele to prøvesale, som 

straks blev døbt Eventyrsalen og Prismesalen. Det gav os ikke 

alene mulighed for at udvide Dramaskolen til 300 elever. Nu 

kunne vi også prøve på to forskellige scener, eller forestillinger, 

på én gang. Desuden fi k vi større og bedre forhold til Den 

Eventyrlige Systue, som siden 2002 var blevet ledet af Christine 

Brincker. Også denne gang hjalp forældre, venner og gamle 

eventyrbørn med at forskønne de kedelige kontorlokaler. 

Med fl id, kreativitet og hjælp fra private fonde lykkedes det 

at skabe en eventyrlig stemning, hvor kasserede spejldøre fra 

genbrugspladsen med en guldsprayet fl amingoramme blev 

tryllet til en Versailles-inspireret spejlvæg, og 21 ”prismekroner” 

fi k Prismesalen til at ligne et ægte slot. Som hjælp til de 

øgede udgifter begyndte vi i dagtimer og weekender at 

leje prøvelokalerne ud i korte perioder til revyer og mindre 

teatergrupper, der manglede et centralt beliggende sted til deres 

prøver. I disse eventyrlige rammer kan vi nu fejre vores 25 års 

jubilæum, og det er et helt eventyr i sig selv, at vores lille teater 

med de store talenter - på trods af økonomisk krise og hård 

konkurrence - har klaret sig igennem et kvart århundrede, uden 

offentligt tilskud.

Ridderkors

Få uger efter Eventyrteatrets 20 års jubilæum var det med stor 

taknemmelighed, at jeg 11/11 2011 blev tildelt Ridderkorset 

af Dannebrog. 12/12 havde jeg den store fornøjelse at være 

i audiens hos Dronning Margrete, som blandt andet fortalte, 

at hun, med stor begejstring, havde set Eventyrteatrets 

seneste forestilling. Samme dag var min ungdomsveninde, 

blokfl øjtevirtuosen Michala Petri, også i audiens hos dronningen 

for at takke for sit ridderkors af første grad. Da vi efter vores 

audienser blev fotograferet sammen på Amalienborg Slotsplads, 

var det som om ringen var sluttet, over 40 år efter vi havde 

optrådt sammen som barnestjerner i Tivolis Koncertsal.
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en dejlig sommeroplevelse ”at holde jul to gange om året” 
og svedende i nissekostumer, danse og synge julesange på 
Bakkens Friluftsscene. 

Flyttekaos midt i forestillinger
I foråret 2007 blev vi tilbudt at købe Eventyrhuset 
på  Spontinisvej, men da vi selvfølgelig ikke havde de 
 økonomiske midler, blev vi opsagt, fordi ejeren så ville 
 ombygge huset til eget brug. Det var et chok for alle, og 
hele min sommer gik med at lede efter et nyt Eventyrhus. 
Efter mange søvnløse nætter og spekulationer lykkedes 
det i 11. time: Sidst i september fandt vi omsider vores 
 nuværende lokaler på Østmarken i Søborg, og flytningen 
var på det værst tænkelige tidspunkt: 
1. november midt imellem vores to store forestillinger og 
lige oven i den årlige optagelsesprøve for nye elever. Som 
altid i Eventyrteatrets historie kom der alligevel hjælp. 
Det var fantastisk at opleve den utrolige hjælpsomhed og 
opbakning fra gamle eventyrbørn, forældre og venner, der 
uopfordret strømmede til og hjalp til med den kaotiske 
flytning. Imens foregik prøverne på julemusicalen skiftevis i 
de halvtømte lokaler på Spontinisvej og de næsten tomme 
sale på Østmarken. Det var et mirakel, at vi midt i dette 
kaos alligevel formåede at afholde optagelsesprøve og 
 opføre både juleshows og en vellykket julemusical i Glas-
salen, som meget passende var ”I Julemandens tjeneste”.
 
Nyt Eventyrhus med to prøvesale 
I troen på og med bevidstheden om at Eventyrfeens magi 
og trylleri endnu engang ville gøre sig gældende, var jeg 
sikker på, at det nye hus varslede et nyt og dejligt kapitel 
i vores eventyr. Med 1000 m2 var der endnu bedre plads i 
det nye Eventyrhus i Søborg, der rummede hele to prøve-
sale, som straks blev døbt Eventyrsalen og Prismesalen. Det 
gav os ikke alene mulighed for at udvide Dramaskolen til 
300 elever. Nu kunne vi også prøve på to forskellige scener 
eller forestillinger på én gang. Desuden fik vi større og 
bedre forhold til Den Eventyrlige Systue, som siden 2002 
var blevet ledet af Christine Brincker. Også denne gang 
hjalp forældre, venner og gamle eventyrbørn med at for-
skønne de kedelige kontorlokaler. Med flid, kreativitet og 
hjælp fra private fonde lykkedes det at skabe en eventyrlig 
stemning, hvor kasserede spejldøre fra genbrugs pladsen 
med en guldsprayet flamingoramme blev tryllet til en 

Versailles-inspireret spejlvæg, og 21 ”prismekroner” fik 
Prismesalen til at ligne et ægte slot. Til hjælp til de øgede 
udgifter begyndte vi i dagtimer og weekender at leje 
prøvelokalerne ud i korte perioder til flere af landets revyer 
og små teatergrupper, der manglede et centralt beliggende 
sted til deres første prøver. 

I disse dejlige fysiske rammer kan vi nu fejre vores 20 års 
jubilæum, og det er et helt eventyr i sig selv, at vores lille 
teater med de store talenter, på trods af økonomisk krise 
og hård konkurrence, har klaret sig igennem to årtier uden 
offentligt tilskud. 

Eventyrteatret indtager Glassalen.

To barndomsveninder på Amalienborg Slotsplads med hver deres Ridderkors.

Susanne underskriver lejekontrakten.
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Eventyrlige resultater

Når mennesker skal beskrive, hvad de har udrettet i deres liv, 

er det almindeligt at fortælle, hvordan man ”har været med til 

at gøre en forskel”. Det er jeg overbevist om, at Eventyrteatret 

har gjort: Gennem 25 år har vi opført fl ere end 50 helt nye 

musicals, som dusinvis af forfattere og komponister har skabt, 

og snesevis af instruktører, scenografer, koreografer, kostumiers 

og sceneteknikere har arbejdet videre med. Vi har udviklet fl ere 

end 1.500 unge talenter og ansat mange dygtige undervisere. 

Vi har engageret uendeligt mange forældre og andre frivillige 

og modtaget økonomisk støtte fra hundredvis af virksomheder 

og fonde. Flere end 1 million børn og voksne har oplevet vores 

forestillinger, og tusindvis af børn har, igen og igen, lyttet til 

vores cd’er og set vores dvd’er. Men for Eventyrteatret handler 

det ikke så meget om tal og statistikker, det handler om 

mennesker!

Scenekunstnere og livskunstnere

Fra begyndelsen har Eventyrteatrets vision været at skabe et 

professionelt musicalteater med børn og unge, der kan samle 

familien om eventyrets forunderlige verden – og en Dramaskole, 

der kan udvikle morgendagens scene- og livskunstnere. Vi har 

altid set eleverne som hele mennesker, så udover at give de unge 

talenter et grundlæggende kendskab til teatrets forskellige 

funktioner og discipliner, har vi også søgt at bidrage positivt til 

deres personlige udvikling. ”Det kræver talent at have talent!” 

Derfor har vi arbejdet målrettet på at øge eventyrbørnenes 

selvtillid og selvværd og give dem visdom og værktøjer, som 

de kan bruge i deres liv, uanset hvilken karriere de vælger. 

Enkelte er senere blevet professionelle scenekunstnere, men 

det har altid været vores ambition, at alle eventyrbørn bliver 

livskunstnere.

Livsglæde og professionalisme

Formålet har også været, at elevernes lærdom fra Dramaskolen 

skal afspejle sig i vores forestillinger: At de formidler eventyrets 

og teatrets forunderlige verden med livsglæde, dybe følelser 

og eftertanke, baseret på professionalisme og en forståelse af 

teatrets forskellige arbejdsfunktioner og processer. Derfor fyldes 

jeg af en særlig glæde, når både publikum og presse igen og igen 

fortæller, hvordan Eventyrteatrets forestillinger har givet børn og 

voksne en fælles, unik teateroplevelse, hvor professionalisme går 

hånd i hånd med smittende energi og livsglæde.

Hjælp på vejen

Vi voksne er utrolig privilegerede, fordi eventyrbørnene er 

fokuserede og gerne vil lære noget. De kommer her frivilligt og 

oftest fra hjem med overskud og opbakning. Men selvfølgelig 

er der også elever, som har det svært. Det er en stor personlig 

tilfredsstillelse at hjælpe disse unge mennesker og en naturlig 

del af mit arbejde at have ofte vanskelige samtaler med børn, 

forældre, skoler og institutioner. Min allerstørste glæde er at 

opleve, at langt de fl este børn og unge, der har svære betingelser 

undervejs, alligevel kommer godt i vej og fi nder deres rette plads 

i livet.

Talenter til låns

Hvert år kommer nye eventyrbørn til, og lige så mange siger 

farvel og tak! Jeg har altid opfattet det sådan, at vi har 

eventyrbørnene til låns i en vigtig og intens periode i deres liv. 

Vores særlige udfordring er derfor, at vi hvert år begynder forfra. 

På overfl aden kan det måske ligne en evig gentagelse, men det 

er nu meget mere end det: de nye børn og unge har hver deres 

unikke personlighed og talent, og de spiller de nye forestillinger 

på deres helt egen måde. Vores arbejde er derfor at skabe det 

hele, igen og igen, men også på ny og på ny! Det er en kæmpe 

udfordring og gave, som vi deler med andre, der arbejder 

målrettet og seriøst med at udvikle børn og unge. Det giver en 

fantastisk følelse af glæde og meningsfuldhed, når man oplever 

den imponerende udvikling, eventyrbørnene gennemgår i deres 

tid på teatret, både fagligt og menneskeligt.

Vores arbejde er derfor at skabe det hele, 
igen og igen, men også på ny og på ny!

En livsbekræftende teateroplevelse 

Det er ikke alle børn og unge, der har samme muligheder her 

i livet, og derfor er det naturligt, at eventyrbørnene formidler 

deres livsglæde til dem, der har andre vilkår. I Eventyrteatret har 

vi derfor en lang og ubrudt tradition for at donere teaterbilletter 

til børn, som på forskellige måder har det svært. Det gælder 

blandt andet børn fra Foreningen Cancerramte Børn, Hjerte-

foreningens Børn samt børn fra Ronald McDonald-huset. Desuden 

er det lykkedes at få delvis økonomisk hjælp fra forskellige 

fonde de sidste par år, så vi også kan invitere anbragte børn 

fra børnehjem og plejefamilier til en forestilling. Det er dejligt 

Susannes historie – kapitel 6

Og vi lever lykkeligt...   
Eventyrlige resultater
Når mennesker skal beskrive, hvad de har udrettet i livet, 
er det blevet almindeligt at fortælle, hvordan man ”har 
været med til at gøre en forskel”. Det er jeg helt overbe-
vist om, at Eventyrteatret har gjort: Gennem to årtier har vi 
opført næsten 50 helt nye musicals, som dusinvis af forfat-
tere og komponister har skabt og snesevis af instruktører, 
scenografer, koreografer, kostumiers og sceneteknikere 
har arbejdet videre med. Vi har undervist flere end 1.500 
unge talenter på vores Dramaskole og ansat hundredvis 
af dygtige undervisere. Vi har engageret uendelig mange 
forældre og andre frivillige og fået økonomisk støtte fra 
snesevis af virksomheder og fonde. Flere end 600.000 børn 
og voksne har oplevet vores forestillinger, og titusindvis 
af børn har, igen og igen, lyttet til vores cd’er og set vores 
dvd’er. Men for Eventyrteatret handler det ikke så meget 
om tal og statistikker. Det handler om mennesker! 
   
Scenekunstnere og livskunstnere
Fra begyndelsen har Eventyrteatrets vision været at skabe 
et professionelt musicalteater med børn og unge, der kan 
samle familien om eventyrets forunderlige verden - og 
en Dramaskole, der kan udvikle morgendagens scene- og 
livskunstnere. Undervisningen på Dramaskolen har først og 
fremmest været forbundet med livsglæde og lærdom, men 
også med hårdt arbejde og selvdisciplin. Vi har altid set 
eleverne som hele mennesker, så udover at give de unge 
talenter et grundlæggende kendskab til teatrets
 forskellige funktioner og discipliner, har vi også søgt at 
bidrage positivt til deres personlige udvikling. 

”Det kræver talent at have talent!” Derfor har vi arbejdet 
målrettet på at øge børnenes selvtillid og selvværd og give 
dem  visdom og værktøjer, de kan bruge i deres liv, uanset 
hvilken  karriere de vælger. Enkelte er senere blevet profes-
sionelle scenekunstnere, men det har altid været vores 
ambition, at alle eventyrbørn bliver livskunstnere.  

Smittende livsglæde  
Formålet har også været, at det eleverne lærer på 
 Dramaskolen skal afspejle sig i vores forestillinger: At de 
formidler teatrets verden med livsglæde, dybe følelser og 
eftertanke, baseret på professionalisme og en forståelse 
af de forskellige arbejdsfunktioner og processer. Derfor 
fyldes jeg af en ganske særlig glæde, når både publikum 
og presse igen og igen fortæller, hvordan Eventyrteatrets 
forestillinger har givet både børn og voksne en unik 
teateroplevelse, hvor professionalisme går hånd i hånd 
med smittende energi og livsglæde.   

Hjælp på vejen 
Vi voksne er utrolig privilegerede, fordi eventyrbørnene er 
meget fokuserede og gerne vil lære noget. De kommer her 
helt frivilligt og oftest fra hjem, hvor der er stor opbak ning. 
Men selvfølgelig er der også elever, som har haft det svært. 
Det har været en stor personlig tilfredsstillelse at kunne 
hjælpe disse unge mennesker, og en naturlig del af mit 
arbejde har derfor været at have ofte vanskelige samtaler 
med børn og forældre samt skoler og institu tioner. Min 
allerstørste glæde er at opleve, at langt de fleste børn 
og unge, der har haft ualmindeligt svære betingelser 
 undervejs, alligevel er kommet godt i vej og har fundet 
deres rette plads i livet.

Talenter til låns
Hvert år kommer nye eventyrbørn til, og lige så mange 
siger farvel og tak! Jeg har altid opfattet det sådan, at vi 
har eventyrbørnene til låns i en vigtig og intens periode i 
deres liv. Vores særlige udfordring er derfor, at vi hvert år 
starter forfra. På overfladen kan det måske ligne en evig 
gentagelse, men det er nu meget mere end det. De 50-60 
nye børn og unge, der hvert år begynder, har hver deres 
unikke personlighed og talent, og de nye børn og unge 
spiller nye forestillinger på deres egen måde. 

Kapitel 6 - Susannes historie

Og vi lever lykkeligt… 

Indspilning i Ark Studiet.

Indspilning i Ark Studio i Husum.
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at få positive tilbagemeldinger fra alle disse børn og unge. 

De fortæller blandt andet, at de har haft en livsbekræftende 

oplevelse, hvor talentfulde, jævnaldrende børn og unge opfører 

en professionel teaterforestilling.

Den Eventyrlige Sponsorklub

I efteråret 2013 tilbød erhvervsmanden og fodboldlegenden, 

Harald Nielsen, at hjælpe Eventyrteatret med at etablere en 

sponsorklub. Med sine enestående evner og sit vindende væsen 

lykkedes det Harald Nielsen at overbevise et halvt hundrede 

virksomheder om, at Eventyrteatret var en støtteværdig idé. 

Den økonomiske støtte fra Den Eventyrlige Sponsorklub har 

været en vidunderlig vitaminindsprøjtning, som blandt andet 

har gjort det muligt at tilbyde de unge talenter mere 

undervisning og nye kurser. Jeg er dybt taknemmelig for 

Haralds initiativ og uegennyttige arbejde. Den dynamiske 

udvikling af sponsorklubbens fællesskab og den konstante 

tilgang af nye sponsorer understreger, at hans arbejde vil 

fortsætte med at bære frugt.    

 

Det eventyrlige fællesskab

Når jeg ser tilbage på mine 25 år med Eventyrteatret, tænker jeg 

først og fremmest på de mange bånd og venskaber, som teatret 

har været med til at knytte mellem mennesker: Børn, unge, 

medarbejdere, forældre og frivillige, samarbejdspartnere, lærere, 

komponister, forfattere og andre teaterfolk samt vores stadigt 

fl ere sponsorer. Gennem 25 år har eventyrbørnenes energi, glæde 

og venskaber smittet af på deres forældre og andre, der har ydet 

en frivillig indsats og fortalt om teatret til venner og bekendte. 

Denne energiform har samlet mennesker om den eventyrlige idé 

og skabt mange varige venskaber. Når eventyrbørnene beskriver 

deres unikke fællesskab på teatret, kalder de det kort og godt 

”eventyrligt”. Uanset hvad man vælger at kalde det, er denne 

eventyrlige energiform og dette unikke fællesskab i mine øjne 

de vigtigste resultater af Eventyrteatrets første 25 år.

Feen og fremtiden

Siden jeg i 1991 udviklede idéerne om Eventyrteatret, har det 

spirende tankefrø fået næring og kraft. Først og fremmest 

af eventyrbørnenes livsglæde og de mange mennesker, som 

med deres energi har manifesteret, at Eventyrteatret var en 

god og rigtig idé. Personligt har jeg gennem alle årene været 

drevet af min faste tro på den eventyrlige idé, og når det har 

set sortest ud, har jeg haft gavn af det overlevelsesinstinkt 

og den vedholdenhed, jeg fi k i mine første leveår. På intet 

tidspunkt undervejs har jeg oplevet, at jeg havde noget valg. 

I dyb taknemmelighed over at have fået denne opgave, og i 

bevidstheden om, at Eventyrfeen våger trofast og holder sin 

tryllestav over os alle, har jeg tillid til, at eventyrets næste kapitler 

ligger trygt i begivenhedernes mysterium.
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På den måde er det vores arbejde at skabe det hele – igen 
og igen, men også på ny og på ny! Det er en kæmpe 
 udfordring, som vi deler med andre, der arbejder  målrettet 
og seriøst med at udvikle børn og unge, og det giver en 
fantastisk følelse af glæde og meningsfuldhed, når man 
oplever den imponerende udvikling eventyrbørnene 
 gennemgår i deres tid på teatret, både fagligt og men-
neskeligt.      

Det eventyrlige fællesskab
Når jeg ser tilbage på mine 20 år med Eventyrteatret, 
tænker jeg først og fremmest på de mange bånd, teatret 
har knyttet mellem mennesker: Børn, unge, medarbej-
dere, forældre og frivillige, samarbejdspartnere, lærere, 
 komponister og forfattere og andre teaterfolk. 

Gennem to årtier har eventyrbørnenes energi, livsglæde 
og venskaber smittet af på deres forældre og andre, der 
har ydet en frivillig indsats og fortalt om teatret til venner 
og bekendte. Denne energi har samlet mennesker og skabt 
mange varige venskaber. Når eventyrbørnene beskriver 
deres unikke fællesskab på teatret, kalder de det kort og 
godt ”eventyrligt”. Uanset hvad man vælger at kalde det, 
er denne eventyrlige energi og dette unikke fællesskab i 
mine øjne de vigtigste resultater af Eventyrteatrets første 
20 år.   

Feen og fremtiden
Siden jeg i 1991 udviklede idéerne om Eventyrteatret, 
har det spirende tankefrø fået næring og kraft. 
Først og fremmest af eventyrbørnenes livsglæde og de 
mange  mennesker, som med deres energi har manifesteret, 
at det var muligt! Personligt har jeg gennem alle årene 
været drevet af min faste tro på den eventyrlige idé – og 
når det har set sortest ud, har jeg haft gavn af det over-
levelsesinstinkt og den vedholdenhed, jeg fik i mine første 
leveår. For på intet tidspunkt undervejs har jeg oplevet, at 
jeg havde noget valg. I dyb taknemmelighed over at have 
fået denne opgave og i bevidstheden om, at Eventyrfeen 
våger og trofast holder sin tryllestav over os alle – er det 
med tillid jeg ved, at eventyrets næste kapitel ligger trygt i 
begivenhedernes mysterium.
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Første 
udtagelsesprøve
I oktober 1991 stiftes Foreningen 

Eventyrteatret. Efter avisannoncer og 

indslag i TV-avisen kort efter nytår 

melder over tusind børn sig til audition, 

og 100 unge teatertalenter udtages til 

teatrets første musical ”Snehvide”. 

Efterfølgende afholdes en optagelses-

prøve for børnemusikere, der spiller 

live til forestillingerne.

1992

Som en af dem, der har kendt Eventyr-
teatret fra det blev søsat, og været med 
som koreograf i de første svære år, vil 
jeg gerne rose den kvinde, der står bag 
dette fantastiske projekt. Uden Susannes 
fl id, udholdenhed og kreativitet, ville 
teatret ikke have overlevet og udviklet 
sig til det succesrige børneteater, det er 
i dag. Hvor er det skønt at se, at selv om 
hver ny produktion er et kæmpe arbejde, 
så kører det roligt og velforberedt, ikke 
mindst takket være de fi ne omgivelser 
på Østmarken. Gennem årene har jeg 
fulgt de eventyrbørn, som nu er blevet 
voksne, og det er en glæde at se, hvor 
fl ot de slår igennem som professionelle 
kunstnere, takket være deres “gode op-
dragelse” i Eventyrteatret. De udstråler 
masser af energi og glæde ved at op-
træde. Et kæmpe tillykke til Susanne 
med tak for de 25 år med dig og dit 
eventyrlige teater.

Anne-Lise Pedersen, 
danseskoleleder og koreograf 
på mange af Eventyrteatrets 
forestillinger

Eventyrteatret er latter, underholdning, 
glade børn og unge, smukke sange og 
spændende dans – det hele på den mest 
fortryllende og professionelle måde. Det 
er livet. Og livet er jo et langt eventyr, 
når det kommer til stykket. Simon Spies 
Fonden går ind for LIVSGLÆDE – og det 
er kodeordet for Eventyrteatret. Vi glæder 
os til mange års Eventyrteater endnu.

Simon Spies Fondens bestyrelse 
De første hold eventyrbørn er klar til undervisning.
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Snehvide 

Amager Scenen

Frit efter Brdr. Grimm. Manuskript: John Svane og Carl-Bernhard von Christierson. Musik: 

Frank Churchill og Lars Jørgensen. Instruktion: Carl-Bernhard von Christierson. Koreografi : 

Anne-Lise Pedersen. Kostumer: Ulla Lorentzen m. fl .

I efterårsferien opføres ”Snehvide” på Amager Scenen. Med hele 10.000 solgte billetter 

bliver Eventyrteatrets første forestilling en sikker publikumssucces.

Det er nu 18 år siden, jeg sagde farvel til Eventyr-
teatret, men det teatret lærte mig, vil jeg huske 
hele mit liv! Jeg var med, da det hele begyndte i 
1991. Jeg gik på Anne-Lise Pedersens Danseskole 
og kom herigennem med i Eventyrteatret. Det 
blev de syv bedste år i min barndom. Jeg mindes 
stadig det sug, jeg fi k i maven, når jeg stod sam-
men med de andre eventyrbørn og sang ”Hil vort 
regentpar” i Fyrtøjet, mens publikum i salen, én 
efter én, tændte deres lightere. Det var magisk. I 
dag er jeg ingeniør og arbejder med trafi kplan-
lægning. Selvom skuespillet ikke blev min lev-
evej, bruger jeg også i dag mange af de ting, jeg 
lærte på teatret: respekt for mine medmennesker, 
disciplin, at stå foran et publikum uden at blive 
nervøs og ikke 
mindst sammen-
holdet. Et stort 
og eventyrligt til-
lykke med 25 års 
jubilæet.

Christina 
Merwald 
Feldthaus, 
Eventyrbarn 
og ingeniør 

Christina Brandis som Snehvide med de syv små dværge.

Rikke Lylloff som Dronningen og Nicolai Jacobsen som Prinsen.
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Jorden Rundt

Cirkus Revyens telt

Manuskript: Gitte Broksø og Per Dahl. Musik Lars Jørgensen. Instruk-

tion: Susanne Vognstrup. Koreografi : Anne-Lise Pedersen. Kostumer: 

”Flittige fi ngre”. 

Efter invitation fra Cirkusrevyens direktør Torben ”Træsko” Pedersen 

opfører Eventyrteatret i weekenderne hele sommeren musicalen 

”Jorden Rundt” og “Klods-Hans” i det berømte revytelt på Dyre-

havsbakken.

1993

 Karlo Kanin tryller i Cirkusrevyens telt.

Hovedrollen spilles af Amalie Dollerup, og Louise Mathiasen er Karlo Kanin.

Grazielle Jespersen med løve.

Nissebørn: Sara Qvist, Sara Poulsen, Christina Merwald, Silas Holst og 
Kevin Jensen. Nissemor, Katja Vallentin og Nissefar, Nicolai Jacobsen.

Jul i Eventyrland

Amager Centret

Manuskript: Gitte Broksø. Musik Lars Jørgensen. Instruktion: John 

Martinus. Koreografi : Anne-Lise Pedersen. Kostumer: Knud Weber. 

”Jul i Eventyrland” er Eventyrteatrets første julekalender, som 

opføres i Amager Centret 1. - 24. december med nye afsnit hver 

dag.

18
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Klods-Hans

Amager Scenen

Frit efter H.C. Andersen. Manus: Gitte Broksø. Musik Lars Jørgensen. Instruktion: John 

Martinus. Koreografi : Anne-Lise Pedersen. Kostumer: Knud Weber. Scenografi : Bo Hedenmo. 

I oktober opfører Eventyrteatret sin anden store familiemusical. Knud Weber står denne 

gang for de mange kostumer – en opgave han varetager de næste otte år. 

Jeg gik på Eventyrteatret fra 1992-96 og var den første i rollen som Eventyr-
teatrets maskot, Karlo Kanin. Jeg fi k også mulighed for at prøve kræfter med 
andre roller som f. eks. fe i ”Tornerose” og Dronning Apotekia i ”Fyrtøjet”. 
Efter mine år på Eventyrteatret uddannede jeg mig til cand. mag. i musik- og 
teatervidenskab på Københavns Universitet, og siden 2007 har jeg været 
gymnasielærer på Sankt Annæ Gymnasium, 
hvor jeg underviser i musik og dramatik. Fra 
mine år på Eventyrteatret har jeg først og 
fremmest lært at have arbejdsdisciplin, og at 
tingene skal være i orden og færdige, før de 
præsenteres. Og så har jeg lært, at udstråling 
betyder rigtigt meget – både på scenen og i 
undervisningslokalet.

Louise V. Mathiasen, 
gl. eventyrbarn og gymnasielærer 

Da jeg som 6-årig kom ind i Eventyrteatret, var det første gang jeg stiftede 
bekendtskab med teater. At være så mange børn og unge, der på kryds og 
tværs af alder og social baggrund, havde et fælles mål, nemlig at fortælle 
et godt eventyr, var helt unikt. Alle kunne noget forskelligt, og det blev aner-
kendt, respekteret og dyrket. Det er helt es-
sentielt at få sådan en opbakning og sådan 
et sammenhold allerede som barn, og min 
opfattelse af at lave teater er stadig med det 
udgangspunkt, at vi skal gøre det sammen. 
Tak for de gode oplevelser, og jeg håber, der 
er mange børn i fremtiden, som vil få samme 
gode oplevelser og udfordringer. 

Amalie Dollerup, 
tidl. eventyrbarn og skuespiller 

 Prinsessen, Karlo Kanin og Klods-Hans på Rosenborg Slot.

Festlig fi nale med geden, spillet af Amalie Dollerup.

Hoffest på slottet.
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Tornerose

Amager Scenen

Frit efter Brdr. Grimm. Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Lars Jørgensen. Instruktion: John 

Martinus. Koreografi : Anne-Lise Pedersen Kostumer: Knud Weber. Scenograf: Bo Hedenmo. 

Plakat: Kirsten Seeberg. 

Eventyrteatret medvirker for første gang i Snurre Snups Søndagsklub på TV2. 13 feer, 

Susanne og en dukke (Tornerose som baby) tager toget til Kvægtorvet i Odense, hvor 

optagelserne fi nder sted.

1994

Prins Heldig får sin Tornerose.

Feen Tidsel og Tornerose, Julie Lund, der stikker sig på tén.Den onde fe, Rikke Lylloff, og den gode fe, Anne Jerris med frøen, 
Caroline Bircow og Dukke Bitten. 
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Julefeens bedste gave

Amager Scenen

Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Lars Jørgensen. Instruktion: John Martinus. Koreografi : 

Anne-Lise Pedersen. Kostumer: Knud Weber. 

Hver dag fra 1. - 20. december opføres et nyt afsnit af julekalenderen ”Julefeens bedste gave”, 

som spiller to gange dagligt midt i juletravlheden i Amager Centret. Der medvirker tre forskel-

lige hold børn, og et trofast publikum følger hver dag med i historiens udvikling.

Jeg startede på Eventyrteatret i 1994 som 10-årig og stoppede 7 år senere 
efter ”Snedronningen”. Jeg var med i alle store forestillinger, og mine roller 
var mest i kategorien ‘levende kulisse’ (bl.a. hæk, målebånd og fl uesvamp). 
Min tid på Eventyrteatret har givet mig nogle værktøjer, som har hjulpet 
mig meget i mit arbejde som museumsinspektør, der jo handler meget om 
mundtlig formidling. At stille sig op foran et ‘publikum’ og tale, er én af de 
vigtigste ting, jeg har lært på teatret – og selvfølgelig at bruge min energi og 
nervøsitet konstruktivt når jeg er ‘på’, og at 
improvisere, hvis noget ikke går efter planen. 
Det er altså langt fra nødvendigt at blive 
skuespiller for at kunne bruge erfaringerne 
fra Eventyrteatret. Man lærer nogle univer-
selle ting – også om venskab, samarbejde og 
sig selv – som er med til at danne identitet og 
give erfaringer på mange niveauer.

Marie Brinch, 
gl. eventyrbarn og museumsinspektør 

Vi har kendt Susanne Vognstrup siden 1991. Dengang drømte hun om at 
oprette en teaterskole for børn. Et sted, hvor børn kunne lære at synge, danse 
og spille komedie, og hvor de kunne tilbringe fritiden sammen med andre 
børn. Et sted, hvor man ved leg og samarbejde lærte en masse om teater, og 
som tillægsgevinst lidt god opførsel. Det er så dejligt at opleve de dygtige 
børn og unge mennesker, der medvirker i Eventyrteatrets forestillinger. Livs-
glæden lyser ud af dem, og hvis man kom-
mer ned i garderoben og hilser efter fore-
stillingen, møder man nogle skønne, høfl ige 
børn, der har fået en god ballast med i baga-
gen til deres voksenliv. Kære Susanne, du har 
givet mange unge troen på – og muligheden 
for – at komme videre på de danske scener. 
Dine drømme blev opfyldt. Tillykke med 
25 fantastiske år og tak for mange herlige 
oplevelser.

Hilda og Keld Heick, underholdere

Julefeen og de andre medvirkende. 

Dramaskolen
De første to sæsoner har 

eventyrbørnene fået undervisning 

i sang, dans og drama, men nu 

sættes det i faste rammer. 150 

udvalgte børn og unge tilbydes 

hele foråret undervisning 

hver uge på Eventyrteatrets 

Dramaskole.

Børneparty
Børneparty 1 er den første i en 

lang række cd-udgivelser for 

CMC med Søren Bundgaard 

som producer. Eventyrbørnene 

er de følgende år kor på fl ere 

forskellige indspilninger.
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Fyrtøjet

Amager Scenen

Frit efter H.C. Andersen. Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Lars Jørgensen. Instruktion: 

John Martinus. Koreografi : Anne-Lise Pedersen. Kostumer: Knud Weber. Scenografi  

og plakat: Kirsten Seeberg. 

I Eventyrteatrets fjerde store musical ”Fyrtøjet” spiller en meget ung Cecilie Stenspil 

Prinsesse Lærke. 

1995

22

Mikkel Reenberg som Soldaten og Mia Kortsen som Heksen. Louise Mathiasen, Cecilie Stenspil og Christian Ørtoft.

Dronning Apotekia serverer for Kong Basta.
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Jeg startede i Eventyrteatret i 1992, da den første forestilling “Snehvide” 
blev opført på Amager Scenen. Min første og største rolle var dværgen 
“Brille”, og jeg har også ”ført” øjne så store som Rundetårn i “Fyrtøjet”. I 
dag er jeg uddannet tjener på et hotel i Glostrup, er fraskilt og har en datter 
på 9 år og en søn på 4. Den største gave teatret gav mig, var en masse gode 
venner, som jeg er glad for stadig at have kontakt med. Desuden gav det mig 
en selvtillid, som jeg har rigeligt brug for i mit erhverv. Teatret gjorde mig 
til en åben person, og i dag er jeg ikke bleg 
for at stille mig op på en scene, og synge en 
sang, eller holde en tale. Siden jeg stoppede, 
har jeg set samtlige forestillinger, og jeg må 
erkende, at niveauet bestemt ikke er blevet 
dårligere. Nogle gange savner jeg altså at stå 
på scenen igen og være en del at det gode 
samvær, som sikkert stadig eksisterer.

Thomas Krath, 
gl. eventyrbarn og tjener

I mit tidligere job i Amager Centret havde jeg den store glæde at samarbejde 
med Eventyrteatret. De unge talenter kunne virkelig sprede julehygge med 
sang og juledrillerier, til stor glæde for centret og kunderne. Den udvikling, 
der er sket siden, er nærmest magisk: Eventyrteatret er vokset og vokset 
og om muligt blevet bedre år for år. Vigtigst 
af alt er dog den ånd og det kammeratskab, 
man fornemmer blandt børnene. Det skyldes 
Susannes dygtige ledelse af Eventyrteatret 
gennem alle årene, og ingen tvivl om, at 
uden Susanne og de mange frivillige ”foræl-
dre”, så havde Eventyrteatret ikke været det, 
som det er i dag: En eventyrlig oplevelse for 
alle aldre … hver gang.

Marianne Karlsen, 
tidl. direktør for Amager Centret

Eventyrbørnene gør de populære slikfi gurer levende.

Sjov i BonBon-Land
Manuskript: Gitte Broksø. Musik Lars Jørgensen. Instruktion: 

Susanne Vognstrup. Koreografi : Anne-Lise Pedersen. 

I sommerferien underholder Eventyrteatret tusindvis af 

børnefamilier i BonBon-land med forestillingen 

”Sjov i BonBon-land”, hvor de medvirkende eventyrbørn 

optræder som ”levende” slikfi gurer.

Eventyrteatrets Venner
En gruppe forældre og venner af teatret danner støttefore-

ningen Eventyrteatrets Venner, som lige siden har støttet teatrets 

arbejde og fra 1995 til 2014 udgav Eventyr Tidende fi re gange 

årligt.

Årets Pjerrot 
Susanne Vognstrup modtager prisen som Årets Pjerrot. 

I begrundelsen hedder det blandt andet: ”Susanne Vognstrup

lever til fulde op til prisens formål: at være et legende 

menneske, der spreder glæde omkring sig”.

Mandelgavefabrikken 
Amager Centret

Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Lars Jørgensen. Instruktion: Jan 

Schou. Koreografi : Anne-Lise Pedersen. Kostumer: Knud Weber. 

En sjov historie fyldt med nisser og marcipangrise.   
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Askepot
Amager Scenen

Frit efter Brdr. Grimm. Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Lars Jørgensen. Instruktion: 

John Martinus. Koreografi : Anne-Lise Pedersen. Kostumer: Knud Weber. Scenografi  

og plakat: Kirsten Seeberg. 

”Askepot” bliver Eventyrteatrets femte og sidste musical på Amager Scenen og får i BT 

6 stjerner ud af 6 mulige. Kapelmester for Eventyrorkestret er dette år Steen Holkenov. 

1996

Anette Eildal som Askepot og Miki Christensen som Prinsen.

De onde søstre: Cecilie Stenspil som Listeria og Sara Qvist som 
Salmonella samt Mia Kortsen som deres onde stedmor, Toxine.

Eget Eventyrhus 
Efter fem år med mange forskellige øvelokaler og hele administrationen 

i Susanne Vognstrups eget hjem får Eventyrteatret omsider sit eget 

Eventyrhus på Spontinisvej i Kbh. SV. ved Valbyparken. Med mere plads 

blev der etableret et børnekor og et voksenkor. Katja Vallentin, der er 

gammelt eventyrbarn, ansættes som fuldtidsmedarbejder.
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Jeg gik på Eventyrteatret i de første fem sæsoner af teatrets levetid. Det er 
noget ganske særligt at være en del af eventyrfamilien, når man er ung og på 
mange måder uprøvet som menneske. Livet på teatret gav os en masse ud-
fordringer og prøvelser, som vi var nødt til at klare. De professionelle voksne 
troede på os og lod os stå på en scene foran mange mennesker – og det 
voksede vi af! Dengang udviklede jeg mig fra skovsnegl i Snehvide, til 
Heksen i Fyrtøjet og Stedmoderen i Aske-
pot. En fantastisk tid med pragtfulde roller. 
Jeg ville være skuespiller...dengang. Men 
jeg blev skolelærer, og jeg nyder det! Min 
scene er mit klasseværelse, og jeg får lov 
at arbejde med musik og teater hvert år, 
hvor jeg nu kan give børn og unge men-
nesker tilliden, når de står på scenen...så 
de kan vokse af det. Tillykke med jubilæet 
– og tillykke med os! 

Mia Rask Hansen (tidl. Kortsen)

I de første fem år samarbejdede jeg som direktør for Amager Scenen med 
Eventyrteatret, der i efterårsferien lejede sig ind på vores scene om efter-
middagen. I sig selv er det en kæmpe udfordring at lave eventyrmusicals 
for hele familien uden offentlig støtte. Men når man oven i købet vælger at 
gøre det med helt nye musicals, er det både 
visionært og enestående. Så vidt jeg kan se, 
er Eventyrteatret fortsat det eneste teater i 
Danmark, der hvert år skaber to nye musicals 
i så stort format. Det er noget af en præsta-
tion i en tid, hvor mange forståeligt satser på 
velkendte udenlandske succeser.

Jan Hertz, instruktør, tidl. direktør for 
Amager Scenen og tidl. mangeårigt 
bestyrelsesmedlem i Eventyrteatret

Det gode skib Julestjernen
Amager Centret

Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Bodil Heister. Instruktion: Jan Schou. Koreografi : 

Anne-Lise Pedersen. Kostumer: Knud Weber. Scenografi : Kirsten Seeberg.

I julekalenderen i Amager Centret medvirker raske sømænd og kække nisser.

Mikkel Reenberg som Sømanden og Malene Qvist som Julekonen. 
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Svinedrengen
Det Ny Teater

Frit efter H. C. Andersen. Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Jens Krøyer. Instruktion: Ulla 

Jessen. Koreografi : Anne-Lise Pedersen. Kostumer: Knud Weber. Scenografi  og plakat: 

Kirsten Seeberg. 

Den første eventyrmusical på Det Ny Teater er ”Svinedrengen”. Samtidig får instruktøren 

Ulla Jessen og komponisten Jens Krøyer deres eventyrlige debut.

1997

Udlevering af manuskripter til glade børn, der første gang skal spille på 
Det Ny Teater.

Simon Stenspil som Svinedrengen og Sara Poulsen som Prinsessen kysser 100 gange.

De Seje Svin.

Sceneskift
Efter direktørskiftet på Amager Scenen står Eventyrteatret plud-

selig uden scene. I sidste øjeblik lykkes det at få en aftale med 

Det Ny Teater, som de følgende fi re år bliver Eventyrteatrets faste 

scene i efterårsferien.



27

Kalendergaven
City 2

Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Jens Krøyer. Instruktion: Lisbeth Djernæs. Koreografi : 

Vivi Siggaard. Kostumer: Knud Weber. Scenografi : Kirsten Seeberg.

Årets julekalender opføres i City 2 i Høje Tåstrup. Scenografen Kirsten Seeberg tegner 

dekoration der også trykkes som en fl ot julekalender til kunderne i City 2.

Min første rolle var som alf i ”Askepot”, hvor jeg dansede ballet med en 
saks, spillet af Mikkel Reenberg. I dag er jeg jurist i Kulturministeriet, hvor 
jeg har arbejdet med ophavsret, som er med til at sikre kunstneres ret-
tigheder til de værker, de skaber og fremfører. I dag arbejder jeg med radio, 
tv og trykte medier. Mine kollegaer muntrer sig over, at jeg bl.a. har optrådt 
som stepdansende Karlo Kanin, nissepige i Snurre Snups Søndagsklub m.v. 
Udover at have lært at synge, danse og spille skuespil har mine år på Even-
tyrteatret givet mig fl ere andre redskaber og 
værktøjer, som jeg har kunnet bruge i mit ar-
bejdsliv, f.eks. retorik, mimik og selvtillid. Det 
hjælper, når jeg skal tale i større forsamlinger, 
betjene ministeren m.v. Endelig har Eventyr-
teatret givet mig nogle uvurderlige venskaber 
og en stor forståelse for samarbejde og sam-
menhold. Det vil jeg gerne sige tak for. 

Marie-Louise Helvang, 
gl. eventyrbarn og jurist

Eventyrteatret er...
At se sine drømme i fællesskabets rav
At svømme videre i eventyrets hav
At leve i tankernes uendelige energi
At kravle op ad poesiens forunderlige stige
At opleve verden i fantasiens vidunderlige rige
Tak fordi jeg fi k lov til at være med 
Tak til Eventyrteatrets kærlighed 
Tak til tankernes uendelighed
Tak til tilværelsens ubegribelighed
Tak til fantasiens forunderlige ærlighed 
Eventyrteatret fortæller om den livgivende 
farve 
Som livet og dansen i sangen får lov til at 
arve

Ulla Jessen, instruktør, skuespiller 
og mangeårig forfatter og lærer på 
Dramaskolen

Den store “juledekoration” i City 2.
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Lillebror Prisen
Susanne Vognstrup modtager 

Børnehjælpsdagens Jubilæums-

fonds Lillebror Pris 1998. I 

begrundelsen hedder det: 

”Eventyrteatret har formået 

at sætte kursen for livskvalitet, 

socialt engagement og overskud 

til at hjælpe andre børn ved for-

midling af sæsonens arbejde”. 

1998
Hans og Grete
Det Ny Teater

Frit efter Brdr. Grimm. Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Jens Krøyer. Instruktion: Ulla Jessen. 

Koreografi : Anne-Lise Pedersen. Kostumer: Knud Weber. Scenografi : Niels Secher. Plakat: 

Kirsten Seeberg. 

Scenografen Niels Secher løser på fornemmeste vis en kæmpe udfordring, da hans kulisser 

til ”Hans og Grete” skal integreres i en kæmpe stålkonstruktion fra Det Ny Teaters 

aftenforestillingen ”West Side Story”.

Hans og Grete inviteres på slik af Heksen. 

Nadin Reiness som Grete, Marie Dalsgaard som Heksen og Mikkel Christiansen som Hans. 
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Jeg har haft det hvide startsangstøj på rigtigt mange gange: Fra ”Snehvide” 
i 1992 til ”Prinsessen på ærten” i 1999, og gav hele min sjæl som alt fra 
talende ugle til tjørnehæk og mor til Hans & Grete. Det var på Eventyrteatret 
jeg lærte om venskab, sammenhold, svigt, vrede, tilgivelse og lidenskab. Og 
det var denne magiske følelse af at høre til, og at være en af holdet, som 
betød mest for mig. Her, 25 år efter, ser jeg også, at Susannes projekt indirek-
te lærte os, at hvor der er vilje er der en vej! Jeg er i dag bosat i Jerusalem, 
og arbejder med politik og internationale 
relationer. Det er meget embedsmandsagtigt 
og alvorligt, men alligevel er der en lille fl ig 
af Eventyrteatret med mig: minderne om, 
hvordan vi sammen sled i det og gav os selv 
fuldt ud for at virkeliggøre drømmen står sta-
dig for mig som et ideal i mit professionelle 
og private liv. Tak og tillykke!

Karoline Henriques, gl. eventyrbarn 
og mag. art.

Jeg beundrer den værdifulde indsats, som Eventyrteatret har ydet i gennem 
tre årtier til fordel for børn og unge. Gennem scenekunsten udvikler Even-
tyrteatret børnenes talenter og kompetencer og giver dem oplevelser i et 
kreativt fællesskab. Børnehjælpsdagens og Eventyrteatrets fælles fokus på 
dette område har dannet basis for et inspirerende samarbejde over årene. 
Tak til Eventyrteatret for et altid underholdende bidrag med sang, dans og 
skuespil til Børnehjælpsdagens årlige uddeling af Lillebror Prisen – en pris, 
som vi med stor glæde kunne tildele Eventyrteatret i 1998. Ligeledes tak 
for et spændende samarbejde, der sikrer, 
at Børnehjælpsdagens målgruppe – de an-
bragte børn og unge – har fået gode kultur-
oplevelser med Eventyrteatret. Særligt tak 
til teaterleder Susanne Vognstrup, der har 
ydet et stort, frivilligt arbejde i Børnehjælps-
dagens bestyrelse fra 2000 - 2010, og som 
nu er engageret i Børnehjælps- dagens 
Priskomité.

Jytte Tholstrup Svendsen, 
tidl. direktør i Børnehjælpsdagen

Jul i hjertet
City 2

Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Jens Krøyer. Instruktion: Jan Hertz. Koreografi : 

Vivi Siggaard. Kostumer: Knud Weber. Scenografi : Niels Secher.

Årets julekalender udgives på cd i samarbejde med City 2. Som Eventyrteatrets øvrige 

egenproduktioner i disse år, bliver den produceret i det legendariske Werner Studie.

Simon Stenspil som Egon Egern og Kevin Jensen som Trolden Bøh.

Forår trylles til vinter i Den Magiske Skov.
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Prinsessen på ærten
Det Ny Teater

Frit efter H. C. Andersen. Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Jens Krøyer. Instruktion: 

Ulla Jessen. Koreografi : Vivi Siggaard. Kostumer: Knud Weber. Scenografi : Christian 

Tom-Petersen. Plakat: Kirsten Seeberg.

1999

Jacob Brogaard som Prinsen hilser på kongedynastiet af Minatyrien.  

Det fl otte rumskib ankommer fra Matria.

Den festlige afslutning på dette årtusindes sidste eventyrmusicals. 

Eventyrlands kongefamilie med hofhund og ærtebælg.
Prinsessen med ærten er Mette Alvang.
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Jeg meldte mig til Eventyrteatrets optagelsesprøve, 10 år gammel, og det 
blev begyndelsen på et eventyr, som har præget mit liv lige siden. Jeg var 
med fra 1992, hvor jeg var hiphop kanin i Snehvide til 1996, hvor jeg for 
tredje år i træk var den kække, steppende og magiske Karlo Kanin. Der var 
fuld fart på, og oplevelserne lå som perler på en snor. Jeg mødte venner, 
som jeg ser den dag i dag. Jeg sætter stor pris på de oplevelser, vi har delt 
gennem teatret og på tiden efter, hvor vi har støttet hinanden og grinet, så 
det gjorde nas. Min tidlige “arbejdsdebut” lærte mig vigtigheden af at tage 
andre menneskers tid alvorligt og kæmpe for 
det, jeg gerne vil. Jeg fi k også et fantastisk 
netværk og har brugt det fl ittigt siden. Jeg er 
pt. ved at uddanne mig til møbelsnedker og 
blev inspireret efter ansættelse som rekvisitør 
på et større københavnsk teater. Så skal turen 
igen en dag gå omkring teatret, når jeg har 
fået min nye titel som møbelsnedker.

Lulu Jacobsen, gl. eventyrbarn 
og snart møbelsnedker

”Det er sjovt at lave teater”. Jeg kan ofte høre Katjas stemme og se hendes 
store smil for mig, inden en opvarmnings-oggi-oggi-hey! Det var der det hele 
begyndte, og det er nok det vigtigste jeg har taget med mig. På Eventyr-
teatret gjorde man det bare; gik ind på scenen, fyrede den af, gik ud igen 
og havde en fest. Det er det, jeg insisterer på skal være kernen, når jeg står 
på scenen og laver teater i dag. Det skal sgu være sjovt! Det er snart 11 år 
siden jeg holdt op på Eventyrteatret, og meget er sket siden. Jeg er blevet 
uddannet skuespiller fra Skuespillerskolen i 
Odense i 2012 og er så heldig at jeg kan leve 
af, at have det sjovt. Siden er det både ble-
vet til roller på fi lm og tv og teater. Det var 
lige det, jeg drømte om, dengang jeg spillede 
borgerbarn, mini-prinsesse My, viol og nisse 
i alskens afskygninger. Tænk at drømmen 
kunne bære, det er da eventyrligt! 

Marie Tourell Søderberg, 
gl. eventyrbarn og skuespiller

Platinplade
I december modtager Eventyrteatret en platinp-

lade for cd-udgaven af TV 2’s julekalender ”Olsen 

Bandens første kup”, hvor fl ere eventyrbørn også 

medvirker som skuespillere. Musikken er af Bent 

Fabricius-Bjerre. 

De magiske julestjerner
City 2

Manuskript: Per Dahl. Musik: Jens Krøyer. 

Instruktion: Jan Schou. Koreografi : Vivi Siggaard. 

Kostumer: Knud Weber. Scenografi : Niels Secher.

Den fi nurlige julekalender i City 2 handler om 

juletræet, der vokser ½ meter hver dag og ender 

med at være 15 meter højt.

Madrasser danser riverdance.
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2000

Ulvedans.

Ulvene. Simon Stenspil, Michael Slebsager og Christian Hansen. 

Louisa V. Christensen som Bedste og Helene Vase som Rødhætte.

Levende legetøj fra Rødhættes værelse.

Rødhætte
Det Ny Teater

Frit efter Brdr. Grimm. Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Per 

Sohl. Koreografi : Birgitte Næss-Schmidt. Kostumer: Knud Weber. Scenografi : Christian Tom-

Petersen. Plakat: Kirsten Seeberg.

”Rødhætte” bliver den sidste forestilling på Det Ny Teater, men den første for instruktøren 

Per Sohl og komponisten Christian Dahlberg. Per instruerer for teatret de følgende fem år, 

og Christian har lige siden været Eventyrteatrets huskomponist.

Haveteater
Hele sommeren spiller Eventyrteatret Haveteater i Tivoli med fl ere små 

eventyrscener på både dansk og engelsk. 
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Min første rolle var som målebånd i ”Askepot” i 1996, og jeg sluttede i 2001 
som prinsesse i ”Snedronningen”. I mine fem vidunderlige år på Eventyr-
teatret lærte jeg selvfølgelig at synge, danse 
og spille skuespil. Men jeg lærte lige så 
meget om at tro på mig selv, og om selv at 
være opsøgende og tage ansvaret for mit 
eget liv. Det har været guld værd i alle de år, 
hvor jeg målrettet har arbejdet på at realisere 
mine drømme om en professionel karriere 
inden for musik og tv.

Malene Qvist, gl. eventyrbarn, 
tidl. medarbejder og 
nu sangerinde og caster

Tænk at have lavet eventyrligt teater for og med børn i 25 år! Eventyrteatret 
er kommet til skelsår og -alder, og jeg og Tivoli har været med det meste af 
vejen siden 2000, hvor Glassalen lagde scene til ”En eventyrlig jul”. Det blev 
begyndelsen på et langt og godt samarbejde, der er blevet stærkere med 
årene. Nu spiller Eventyrteatret sine fi ne, festlige og fi nurlige forestillinger 
i Glassalen både Halloween og jul. For mig og min familie er det blevet en 
tradition at gå i Eventyrteatret, ligesom for mange andre familier. Og efter-
hånden er det ikke kun mine børn, jeg har med, men også mine børnebørn, 
for sådan er det med traditioner; de går i arv. 
Det, vi kommer efter, år efter år, er at opleve 
det engagement og den professionalisme, 
der er lagt i forestillingerne. Hvis ikke de to 
ting var til stede i hver en forestilling og hver 
en detalje, så havde Eventyrteatret ikke kun-
net fejre 25 års jubilæum i år. Jeg er vis på, 
at der er engagement til mange år endnu. 
Tillykke med jubilæet. 

Lars Liebst, adm. direktør, Tivoli

Julles Juleknas
Amager Centret

Manuskript: Ulla Jessen. Musik: Poul Erik Christensen. Instruktion: 

Ulla Jessen. Koreografi : Vivi Siggaard. Kostumer: Knud Weber. 

Efter tre års pause spiller Eventyrteatret igen julekalender i 

Amager Centret. Ulla Jessen spiller selv Faster Julle sammen med 

Eventyrteatrets nisser.

Malene Qvist som farlig heks. 

En eventyrlig jul
Glassalen

Manuskript: Gitte Broksø. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Per Sohl. Koreografi : 

Birgitte Næss-Schmidt. Kostumer: Knud Weber. Scenograf: Kirsten Brink. Plakat: Kirsten 

Seeberg. 

I december kan Eventyrteatret præsentere sin første julemusical i Glassalen i Tivoli, som 

opføres hver weekend i forbindelse med Tivolis Julemarked. Det bliver hurtigt en populær 

genre, som nu kører på sin 17. sæson.

En eventyrlig jul med nissehat og slikstokke.

Øve-weekend
90 unge talenter tager igen på øve-weekend til Den Nordiske 

Lejrskole i Hillerød.
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2001
Snedronningen
10 års jubilæumsforestilling i Cirkusbygningen

Frit efter H. C. Andersen. Manuskript: Ulla Jessen. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Per 

Sohl. Koreografi : Bettie Uldal. Kostumer: Niels Secher og Ally Graa. Scenografi : Niels Secher. 

Plakat: Kirsten Seeberg.

Ved jubilæumsforestillingen i Cirkusbygningen bliver alle sejl sat til. Med 100 medvirk-

ende, næsten 500 kostumer, en kæmpe scenografi , voksenorkester og plads til 1.600 tilsk-

uere bliver ”Snedronningen” både kunstnerisk og publikumsmæssigt en af Eventyrteatrets 

største succeser.

100 børn og unge medvirker i Snedronningen.

Krageparret Krølle: Louisa V. Christensen og Kralle: Simon Stenspil.

Gerda, Maja Ulstrup, forsøger at redde Kaj, Christian Hansen, 
fra Snedronningen. 

Marie Dalsgaard i sin eventyrlige glansrolle som Snedronningen.

Turné til Kalundborg
Jubilæumsåret indledes med en turné til Kalundborg, hvor musicalen 

”Rødhætte” opføres. Det kræver adskillige busser og lastbiler at 

transportere både kulisser, kostumer og de 80 unge skuespillere.



35

Min tid på Eventyrteatret har lært mig utrolig meget, blandt andet om dis-
ciplin, og at alle de forskellige brikker i en forestilling er lige vigtige. Jeg har 
fået nogle af mine bedste venner der, som jeg stadig ser. Jeg startede, da jeg 
var 14 år som suppekok og målebånd i Askepot på Amager Scenen, og de 
næste syv år var det hele min verden, een lang drøm. Jeg følte mig hjemme 
og glædede mig altid til at skulle derud. Og så var det på Eventyrteatret 
jeg fandt ud af, at der var nogle voksne, der mente, jeg havde et talent. Det 
gav mig mod til at søge ind på teaterskolerne, og jeg kom ind på skuespil-
lerskolen v. Aarhus Teater. Men jeg havde også lært, at hvis der er for meget 
fest og ballade ved siden af en forestilling, 
så bliver jeg reduceret og kan ikke yde mit 
allerbedste; det sidder dybt i mig. Nu er jeg 
fastansat i ensemblet i Skuespilhuset på Det 
Kongelige Teater, så det er blevet mit arbejde. 
Men glæden hænger heldigvis stadig ved. 
Stort tillykke til Susanne og Eventyrteatret. 
Jeg vil ikke vide hvor jeg var havnet uden jer!

Marie Dalsgaard, gl. eventyrbarn 
og skuespiller ved Det Kgl. Teater

Første gang jeg oplevede de unge talenter fra Eventyrteatret var til 10 års ju-
bilæumsforestillingen ”Snedronningen”. Denne lørdag eftermiddag i Cirkus-
bygningens imponerende kulisser fi k jeg et af mit livs aha-oplevelser: Der gik 
ikke mange minutter, før jeg fornemmede, at det var andet og mere end en 
god skolekomedie. Det de unge talenter præsterede på scenen var ganske en-
kelt teater på et meget højt plan. Siden er det blevet til 15 år i Eventyrteatrets 
bestyrelse, hvor jeg især har glædet mig over, at det er lykkedes at få nye og 
bedre lokaler, og at vi har været i stand til 
at se fremad og følge med tiden. I forestil-
lingerne har vi således fulgt de stigende krav 
til tempo og underholdning – og vi har hele 
tiden været gode til at følge med tidsånden, 
både hvad angår historierne, sproget, 
designet og ikke mindst musikken.

Fritz H. Schur, erhvervsleder 
og medlem af Eventyrteatrets 
bestyrelse

Postnisserne på mærkerne
Amager Centret

Manuskript: Leif Maibom. Musik: Henrik Krogsgaard. Instruktion: Ulla Jessen. Koreografi : 

Mikkel Reenberg. Kostumer: Ally Graa. 

Mikkel Reenberg spiller hovedrollen og er også koreograf i årets julekalender i Amager 

Centret. I dag er han skuespiller.

Hjælp det er jul

Glassalen

Manuskript: Gaby Jeppesen. Musik: Christian Dahlberg. 

Instruktion: Per Sohl. Koreografi : Bettie Uldal. Kostumer: 

Ally Graa. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Kirsten Seeberg.

I Eventyrteatrets anden julemusical i Tivoli opføres fl ere 

forestillinger med døvetolke fra HandMade, så de inviterede 

døve børn kan få fuldt udbytte af forestillingen. 

HandMade tolker Susannes velkomst til forestilling for døve.

Marie Dalsgaard som fortravlet husmor.
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2002
Kejsernes nye klæder
Glassalen

Frit efter H. C. Andersen. Manuskript: Ulla Jessen. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: 

Per Sohl. Koreografi : Birgitte Næss-Schmidt. Kostumer: Kirsten Victoria Lind og Christine 

Brincker. Scenografi : Kirsten Victoria Lind. Plakat: Kirsten Seeberg.

Efter i to år at have spillet julemusicals i Glassalen, opfører Eventyrteatret nu også sin 

store eventyrmusical i Tivoli. Siden er begge forestillinger blevet opført i Glassalen sam-

tidig med Tivolis Halloween og Julemarked. Christine Brincker begynder som eventyrlig 

kostumier og har siden ledet Den Eventyrlige Systue og skabt tusindvis af eventyrlige 

kostumer.

Ledreborg Slot
Ved en livsstilsudstilling i Ledreborg Slotspark optræder Eventyrteatret 

med showet ”Prinser, Prinsesser, Konger og Dronninger”.

Travl jul
Ekstra mange eventyrbørn får prøvet kræfter som skuespillere i jule-

måneden, hvor teatret opfører en julemusical, to julekalendere og en 

masse juleshows.

Skrædderne med tøj på dansende bøjler. 

Skrædderne: Tim Terry og Mikkel Hansen og Kejseren: Jonas Juliussen.
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En sjælden gang imellem løber man ind i nogen, der er ganske ene-
stående. En Thomas Edison, en Niels Bohr eller en Astrid Lindgren. I mit 
tilfælde blev det J.K. Rowling og et eventyrligt teater. Der fi ndes kun 
nogle ganske få, der formår at gøre en markant og synlig forskel, og for 
mig hører Eventyrteatret helt klart til denne 
lille og eksklusive gruppe. For mig har 
det været ikke kun sjov og spændende at 
illustrere for teatret, men en ære og noget jeg 
gør med stolthed. Så meget, at hvis I spurgte 
mig i dag, om jeg ville gøre det gratis, ville mit 
svar være JA. Noget I dog ikke skal fortælle til 
teaterets direktør, Susanne Vognstrup.

Per O, illustrator af Eventyrteatrets 
plakater siden 2002

I mine ni år på Eventyrteatret lærte jeg virkelig mig selv bedre at kende, ikke 
mindst fordi jeg ofte fi k mulighed for at prøve mine grænser af. Jeg lærte også 
meget af at være ”en lille del i det store hjul” i den lange og seje proces, som 
en teaterforestilling nu engang er – og jeg nød virkelig turen! Men måske var 
det allermest værdifulde, at jeg fi k mulighed for at bevare min medfødte fan-
tasi, fordi vi ofte legede og improviserede.  
På teaterskolen kunne jeg tydeligt mærke, at 
jeg havde fået en arbejdsmoral og en disci-
plin med mig fra Eventyrteatret, der først og 
fremmest byggede på hårdt arbejde og yd-
myghed. Det var med til at hjælpe mig igen-
nem på min videre færd ud i teaterverden. 
Tak for det og stort tillykke med de 25 år.

Michael Slebsager, 
gl. eventyrbarn og skuespiller

Juleønsket
Glassalen

Tekst: Kenneth Bøgh Andersen, Ulla Jessen. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Per Sohl. 

Koreografi : Bettie Uldal. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O.

Illustratoren Per O, som især er kendt for forsiderne til Harry Potter-bøgerne, tegner årets 

juleplakat og har siden tegnet alle plakater for Eventyrteatret. I 2016 bliver Per O. udvalgt 

som årets julemærkekunstner.

Ønskestenen
City 2

Tekst: Ulla Jessen. Musik: Mickey Holm-Pless. Instruktør: 

Elisa Kragerup. Koreografi : Bettie Uldal. Kostumer: 

Christine Brincker. 

Sne på skærmen
Amager Centret

Manuskript: Leif Maibom. Musik: Henrik Krogsgaard. 

Instruktion: Ulla Jessen. Koreografi : Mette Soldan. 

Kostumer: Christine Brincker.
Den fl otte dekoration i to etager til ”Ønskestenen” i City 2.

”Levende” nisse-tv i Amager Centret.
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2003
Hyrdinden og Skorstensfejeren
Glassalen

Frit efter H. C. Andersen. Manuskript: Ulla Jessen. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: 

Per Sohl. Koreografi : Vivi Siggaard. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. 

Plakat: Per O.

En spændende familiemusical, hvor alt bliver levende.

Eventyrlig serie på TV2
Et tv-hold følger Eventyrteatret gennem et 

helt år fra optagelsesprøven til premieren på 

”Hyrdinden og Skorstensfejeren. Det bliver til 

en serie i 13 afsnit med titlen ”Eventyrteatret 

– en serie om venskaber og drømme”, som 

sendes det følgende år.

Det levende legetøj.

Daniel Vognstrup som Rumdrengen Bims og Michael Slebsager som Benjamin.

Maja Ulstrup som Hyrdinden: og Per Bang Thomsen som Skorstensfejeren.

Det gamle træskab, hvor Gedebukkebensover-
ogundergeneralkrigskommandersergenten bor 
med sine mange koner.
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Eventyrteatret har givet mig nogle af mine bedste venner, vigtigste erfa-
ringer og vildeste minder. Mine mange år på teatret formede mig, både 
personligt og professionelt. Man lærer en masse om samarbejde, disciplin 
og oplever et helt specielt fællesskab. Den dag i dag, er det stadig en glæde 
at møde andre gamle eventyrbørn. I dag studerer jeg teatervidenskab og 
trækker dagligt på erfaringer jeg gjorde mig 
som barn på Eventyrteatret. Jeg færdiggør 
min uddannelse i Los Angeles hvor jeg skal 
beskæftige mig med den mere praktiske del 
af teater. Den magi som teater kan have, som 
Eventyrteatret indskrev i mig som barn, ser 
jeg stadig som noget af det mest utrolige, og 
jeg håber, at jeg altid vil have teater i mit liv. 
Stort tillykke til Eventyrteatret med de 25 år.

Jamie Morton, gl. eventyrbarn, 
skuespiller og teaterstuderende 

Eventyrteatret har gennem 25 år, på både det synlige og usynlige plan, mani-
festeret et enestående og livsbekræftende kraftcentrum! På et synligt plan 
har de heldige, som blot har overværet en enkelt af de mange vidunderlige 
forestillinger, kunnet se børnenes livsglæde springe ud af hver bevægelse, 
hver replik og hver sangstemme. En energi fra sindets legeplads, som er 
hævet over nogen sammenligning! Og på det usynlige plan hviler den kær-
lighed og drivkraft, som Susanne med aldrig svigtende energi har lagt i hvert 
et hjørne af denne glædens skueplads! At 
drive et teater uden nogen form for offentlig 
støtte kræver et specielt drivmiddel – kraf-
ten og lysten til at ville noget bestemt – og 
resultatet af denne anstrengelse kræver vist 
ingen nærmere præsentation! Super tillykke 
med de 25 år!

Henrik Jandorf, kgl. skuespiller, 
mangeårig lærer på Dramaskolen 
og fortæller på Eventyrteatrets 
cd-udgivelser af forestillingerne

Nissegys
Glasssalen

Manuskript: Lars Oluf Larsen. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Per Sohl. Koreografi : 

Jeanette Binderup Schultz. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: 

Per O.

Hovedrollerne i årets juleforestilling spilles af Jannik Schow og Tine Tourell Søderberg. 

Nissefamilien.

Trolde fra Troldeskoven.

Jenny Dreijer, Tine Søderberg og Tillie Bech.
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2004

Eventyr for dronningen
Børn og unge fra Eventyrteatret optræder for 

blandt andre Dronning Margrethe i forbindelse 

med fejringen af Børnehjælpsdagens 100 års 

jubilæum. Sara Andersen spiller ”Pigen med 

svovlstikkerne”.

Nattergalen
Glasssalen

Frit efter H.C. Andersen. Manuskript: Ulla Jessen. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Per 

Sohl. Koreografi : Jeanette Binderup-Schultz. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten 

Brink. Plakat: Per O.

Nattergalens fortryllende toner spilles af den verdensberømte blokfl øjtevirtuos Michala Petri.

42

Morten Olesen som Kejser og Maja Ulstrup som køkkenpige.

De dansende kinesiske løver tager kegler.

Kejseren og hofdamerne.
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Jeg er tidligere eventyrbarn og havde i foråret 2011 fornøjelsen af at vende 
tilbage som underviser på Eventyrteatrets Dramaskole i sang og dans. Jeg 
startede i 1998 på Dramaskolen og havde nogle helt fantastiske år både 
fagligt og socialt. Set i bakspejlet har Eventyrteatret været en stor inspira-
tionskilde og givet mig fundament til min videre udvikling og valg af karriere 
inden for sang, dans og skuespil. I 2010 blev jeg uddannet fra Det Danske 
Musical Akademi og har siden da arbejdet på forskellige teatre i Danmark og 
studeret og arbejdet i udlandet. I dag er jeg 
Eventyrteatret taknemmelig for at have valgt 
det rigtige med hjertet og jeg føler mig meget 
privilegeret at have haft gode byggesten fra 
en meget ung alder. Jeg har tit hørt folk sige.
”Du har en meget fi n diktion – hvor har du 
lært det?” Og med et smil på læben svarer 
jeg stolt: ”På Eventyrteatret.”

Sandra Elsfort, gl. eventyrbarn, 
tidl. danselærer på Dramaskolen 
og sanger

Eventyrteatret har jeg fulgt siden starten! Det er for mig endnu et vidunder-
ligt eksempel på, hvad kunstnerisk fællesskab betyder og kan udrette. Gen-
nem musik og gennem fælles skaben erfarer vi hvad der er nødvendigt og 
væsentligt i livet: at samarbejde, at mærke fællesskabet, at have forståelse, 
at tænke positivt og fremadrettet, at søge udvikling, at forglemme os selv 
– og gennem alt dette får vi store oplevelser. Hver gang jeg gennem årene 
har været i forbindelse med Eventyrteatret – som musik-medvirkende, som 
publikum, som mor til et eventyrbarn, har jeg 
genkendt denne rene og stærke atmosfære, 
som jeg selv har været så heldig at kende 
siden jeg var barn. Og det bedste: Har man 
en gang erfaret denne tilstand, er den med 
en resten af livet. Så et kæmpestort tillykke 
til Susanne og alle involverede, for alt det 
gode der er spredt gennem så mange år! Og 
de allerbedste ønsker for fremtiden fra

Michala Petri, musiker

Nisser i nød
Glasssalen

Manuskript: Bodil El Jørgensen. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Troells Toya. 

Koreografi : Mette Soldan. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. 

Plakat: Per O.

I årets julemusical må sultende nisser opleve tilværelsen som fl ygtninge. Pressen skrev: 

”Det er svært at komme i tanke om en voksenmusical med så stram en tekst, så frem-

ragende sange og så spilleglade medvirkende”.

Langelandsfestival
Eventyrteatret optræder for første gang på Langelandsfestivalens 

store scene.

Tillie Bech, Michelle Groth og Jamie Morton.

Rotter i Nisseland: Jonas Juliussen, Christian Bergman og Joachim Fjeldstrup. 
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2005
Den grimme ælling
Glasssalen

Frit efter H. C. Andersen. Manuskript: Camilla Hübbe. Sangtekster: Ulla Jessen. Musik: 

Christian Dahlberg. Instruktion: Troells Toya. Koreografi : Mette Soldan. Kostumer: Christine 

Brincker. Scenografi : Maja Ravn. Plakat: Per O. 

I 200-året for den verdensberømte danske forfatter er årets store familiemusical naturlig-

vis baseret på et af H. C. Andersens mest kendte eventyr.

Hønsestrik og sladder.

Den forvandlede grimme ælling, Allan Hyde, fi nder sin svane, Maja Ulstrup.

Allan Hyde som Den Grimme Ælling og Line Westi som Andemor.Den grimme ælling kommer ud af ægget. 
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Et nisseeventyr
Glasssalen

Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Troells Toya. Koreo-

grafi : Dennis Keller. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O.

Årets julemusical er Gunvor Reynbergs første manuskript til Eventyrteatret. Gunvor har 

siden skrevet til Eventyrteatret.

Jeg har kendt den kære ildsjæl, Susanne, siden 00’erne, og man kan jo ikke 
andet end elske denne skønne kvinde, for sit engagement, vid, bid og gåpå-
mod. Jeg var underviser og instruktør på Eventyrteatret i seks år. Det var fan-
tastiske, sjove, udfordrende, udviklende, glædelige, venskabsbåndbindende, 
skønne, pragtfulde år. Jeg har intet andet sted 
oplevet en så massiv livsglæde, som den der 
omgiver hele Eventyrteatret. Det gælder både 
de vanvittigt talentfulde spillere, sangere og 
dansere i alle aldre, og alle de voksne i og 
omkring teatret. Det har været en stor lykke 
for mig, at ha’ været en del af det eventyr, Su-
sanne har skabt, og jeg ønsker Eventyrteatret 
og alle eventyrbørnene alt det bedste i 100 år.

Troells Toya, instruktør, skuespiller og 
mangeårig lærer på Dramaskolen 

Min tid på Eventyrteatret er for mig synonymt med mine forvirrede teen-
ageår. Det var på Eventyrteatret, jeg gennemgik den tidlige transformation 
fra barn til voksen og famlede mig frem til et halvfokuseret billede af, hvem 
jeg var. Et selvbillede, der er blevet klarere og mere fuldendt i årene efter, 
og som fortsat og forhåbentlig altid vil være i udvikling. Nogle unge spiller 
fodbold, nogle drikker bajere og maler graffi ti – og så er der nogle, der spiller 
teater og synger fl erstemmige musicalkom-
positioner iført hvide satinbukser og sponsor 
t-shirts. Det lyder umiddelbart meget lidt 
rock ’n’ roll, men det er, hvad man gør det til! 
Eventyrteatret vækkede og stimulerede min 
interesse for skuespilfaget, og det er takket 
være dette, at min fritidsinteresse i dag er 
blevet min profession. Eventyrteatret længe 
leve! Hurra, hurra, hurra!

Allan Hyde, 
gl. eventyrbarn og skuespiller

To priser på én gang
Eventyrteatret modtager Gunnar Nu Fondens pris for ” det store arbejde med børne- og 

ungdomskulturen”. Samtidig får teatret et legat fra BG Fonden.

Rebild
4. juli tager 20 eventyrbørn til Rebild Bakker for at optræde ved Rebild-festen. Om aftenen 

underholder de ved et stort show i Ålborg Hallen.

Teaterkoncert med H. C. Andersen
Christian Bergman er H.C. Andersen i en teaterkoncert i Kalundborg Hallen med uddrag 

fra teatrets mange H. C. Andersen-musicals.

Hygge ved juletræet. 
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2006
Elverhøj
Glasssalen

Frit efter H. C. Andersen. Manuskript: Gunvor Reynberg. Sangtekster: Ulla Jessen. Musik: 

Christian Dahlberg. Instruktion: Troells Toya. Koreografi : Mette Soldan og Dennis Keller. 

Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O. 

Eventyrteatrets 15 års jubilæum fejres med en nytolkning af H. C. Andersens eventyr 

”Elverhøj”.

Jannik Schow som Dovregubben med sine to troldesønner.

Sine Kappel som elverpigen Elvira.

Elverpigerne Thea Ulstrup og Sine Kappel.

Troldene Emil Hartmann og Jonas Bjørn-Andersen bærer den grønne trold: 
Michael Slebsager.

Teknikkurser

Dramaskolen udvides med undervisning for unge over 15 år med 

særlig interesse for teaterteknik.
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Jeg begyndte på Eventyrteatret i 2002 som 12 årig. Min første forestilling 
var ”Kejserens Nye Klæder”, hvor jeg spillede soldat og var på scenen i 1 
minut og 23 sekunder. Jeg stoppede i 2007 hvor min sidste forestilling var 
”Østen For Solen og Vesten For Månen”. Siden da er jeg blevet uddannet 
fra Musical Akademiet i Fredericia, og i dag lever jeg af at gøre det samme, 
som jeg øvede mig på dengang jeg var 12. 
Jeg har fået lov til at spille med i tv-serier som 
”Broen” og ”Lærkevej”. Jeg har fået lov til 
at spille hovedroller i store forestillinger som 
”Skatteøen” og ”Shu-bi-dua – The Musical”. 
Jeg vil aldrig glemme min tid på Eventyr-
teatret, fordi hele det fundament som jeg fi k 
bygget min karriere på startede dér. 

Emil Birk Hartmann, gl. eventyrbarn 
og musicalperformer

Fælles værdier 
Eventyrteatret og Egmonts vigtigste opgave 
er at skabe gode, underholdende, lærerige 
og inspirerende oplevelser. I Egmont bringer 
vi historierne til live som fi lm, på tv, på com-
puterskærmen, på print og digitalt – ligesom 
Eventyrteatret gør det på scenen. Vi støtter 
derfor Eventyrteatrets kreative arbejde, som 
giver børn en oplevelse for livet – både som 
skuespillere og som tilskuere.

Steffen Kragh, CEO, Egmont

Nissemysteriet
Glasssalen

Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Troells Toya. Koreo-

grafi : Dennis Keller. Kostumer Christine Brincker. Scenografi : Kirtsen Brink. Plakat: Per O.

Nissemysteriet er Eventyrteatrets første julekrimi, hvor et stort mysterium fi nder sted på 

skolen for utilpassede eventyrfi gurer.

Emil Hartmann som ”fl yvende” nisse.

Jonas Bjørn-Andersen som Den Sorte Troldmand.

Søde ”sommerjulemus” 

på Bakken.

Sommerjul
Hvert år samles julemænd fra hele verden til kongres på Bakken. Eventyrteatrets juleshow 

er gennem årene blevet en fast tradition ved denne lejlighed, og for mange eventyrbørn 

er det efterhånden blevet naturligt at fejre jul to gange om året.



48

2007
Østen for Solen og Vesten for Månen
Glasssalen

Folkeeventyr. Manuskript: Gunvor Reynberg. Sangtekster: Ulla Jessen. Musik: Christian 

Dahlberg. Instruktion: Troells Toya. Koreografi : Mette Soldan og Dennis Keller. Kostumer: 

Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O. 

Jyllands-Posten skriver: ”Eventyrteatret brager som sædvanligt ud over rampen med pomp 

og pragt”.

Det lysner i øst
Midt under prøverne på julemusicalen fl ytter Eventyrteatret fra 

Spontinisvej i København SV til et nyt og større Eventyrhus på 

Østmarken i Søborg. De årlige optagelsesprøver afholdes midt 

mellem de tildækkede, men dekorative, fl yttekasser. 

Louise Bottelet som Dragana.

Simon Roliggaard som Østenvinden.

Sine Kappel med Christian Bergmann 
som Hvidbjørn, der forvandles til prins.
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I Julemandens tjeneste
Glasssalen

Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion Troells Toya. Koreo-

grafi : Dennis Keller. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O.

Årets julemusical er inspireret af James Bond-universet og Jyllands-Posten skriver. 

”En time fuld af begavede ordspil af den urimeligt veloplagte forfatter, Gunvor Reynberg 

… de plejer at være rigtigt gode hos Eventyrteatret – det her er en af de allerbedste”.

Jeg blev optaget på Dramaskolen som 10-årig, men efter to sæsoner vurde-
rede teatret, at jeg ville have bedst af at prøve kræfter andre steder. Det viste 
sig at være en rigtig beslutning og skabte en iver og målrettethed i mig, 
som fi k mig til at arbejde hårdt mod det jeg ville være: skuespiller. Efter fl ere 
forsøg blev jeg optaget på teatret igen og fi k min første rolle som 16-årig
i ”Nattergalen”. Tre år senere fi k jeg hovedrollen som Prins Hvidbjørn i ”Østen 
for Solen og Vesten for Månen”, og kort efter blev jeg optaget på Skue-
spillerskolen i Odense. I dag er jeg freelance skuespiller, underviser skuespil-
leraspiranter og driver en teater- og kursus-
virksomhed. Fordi teater er en så sårbar og 
givende udtryksform, lærte jeg mig selv eks-
tremt godt at kende på Eventyrteatret – i en 
ung alder med professionelle og hjertelige 
mennesker omkring mig. Og jeg fi k venner for 
livet. Tak for at tage mig seriøst og for at give 
mig nogle eventyrlige spark i røven!

Christian Bergman, skuespiller, 
underviser og selvstændig 

I udvikler talenter – og skaber respekt. Der var engang...og det er fortsat...
Danmarks største børneteater, Eventyrteatret, som i 25 år har været et unikt 
talent-teater uden sidestykke i dansk kulturliv. Det er noget helt særligt at få 
lov til at formidle teatrets budskaber og være med til at udbrede kendskabet 
og øge interessen hos endnu fl ere. Den tillid, Eventyrteatret har vist mig, 
vil vi fortsat gøre os umage for at leve op til 
ved at gøre vort allerbedste, hver gang der 
er behov. Både som samarbejdspartner og 
som sponsor i mange år – og fremover. Vi vil 
gerne bidrage til, at alle billetter sælges, så 
talentet anerkendes og værdsættes af publi-
kum. Den succes vil vi altid gerne være med 
til at udvikle. Og det er ganske vist...

Bent Tilsted, kommunikations-
bureauet Tilsted & Co.

Michael Slebsager som Gon Egon med Gon Babes.

Nye fl otte programmer
Eventyrteatret indleder et strategisk samarbejde med 

kommunikationsbureauet Tilsted & Co. Blandt resultaterne 

er større og fl ottere teaterprogrammer med forrygende 

fotos af Ole Mortensen. 

Simon Bennebjerg som den onde Dr. NO X-mas.
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2008
Den bestøvlede kat
Glasssalen

Frit efter Charles Perrault. Manuskript: Gunvor Reynberg. Sangtekster: Ulla Jessen. Musik: 

Christian Dahlberg. Instruktion: Troells Toya. Koreografi : Mette Soldan og Dennis Keller. 

Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O. 

På grund af de mange fægtescener i ”Den bestøvlede kat” bliver fægtning et fag på 

Dramaskolen. Politiken skriver: ”Talentstruttende børn og teenagere med smittende 

overskud kaster sig ud i den professionelt iscenesatte musical.”.

Eventyrskovens hemmelighed
Fields

Manuskript: Ulla Jessen. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Søren Hauch-Fausbøll. 

Kostumer: Christine Brincker. Koreografi : Mark Agerskov.

I Eventyrskoven raser magtkampen mellem Kong Quercus Dronning Kællingetand.

Møllersønnen i fægtekamp.

Michael Slebsager som Den bestøvlede kat og Louise Bottelet som Mizzy Mjav.

Dans ved hoffet.

Kevin Sparwath Nielsen som Prinsen og Ida Niegaard som Prinsessen.

Laura Amalie Kragh spiller katten Kitte.
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Eventyrteatret var det sted, der forvandlede mig fra en lille usikker frø til 
en stærk prinsesse. Jeg var 12 år gammel, en meget stille og usikker pige, 
som følte sig anderledes i skolen. Her var Eventyrteatret et kæmpe frirum, 
hvor jeg kunne få lov at vise den rigtige Louise frem. Jeg blev udfordret 
til fi ngerspidserne og blev en selvstændig, frygtløs pige med ben i næsen, 
fast besluttet på, at det var dette, jeg skulle med mit liv. Set i bakspejlet 
har Eventyrteatret været med til at give mig 
forståelse for helheden i en stor produktion, 
en erfaring jeg kunne tage med til min videre 
musicaluddannelse i Sverige. Men også for-
ståelsen for sammenhold, glæden ved at lære 
og ikke mindst; livsglæde! Tak for fem fantas-
tiske år i det eventyrlige univers – i eventyr 
er alt muligt. 

Louise Desirée Bottelet, 
gl. eventyrbarn, lærer på 
Dramaskolen og musicalperformer

I en tid med stigende konkurrence og begrænsede økonomiske ressourcer 
er det et helt lille eventyr i sig selv, at Eventyrteatret igennem et kvart år-
hundrede har kunnet udvikle sig fra en lille grim ælling til en stor og smuk 
svane. Det skyldes først og fremmest børnenes talent og medarbejdernes tro 
på Eventyrteatrets grundidé og udviklings-
muligheder. Med dette talent, denne tro 
og denne lyst til udvikling og fornyelse er 
jeg overbevist om, at Eventyrteatrets ene-
stående idé med at give danske børnefamili-
er en fælles teateroplevelse med eventyrlige 
familiemusicals, er en langtidsholdbar vision, 
der fortjener et langt og lykkeligt liv.

Rudi Nielsen, tidl. barneskuespiller, 
erhvervskvinde og bestyrelsesfor-
mand for Eventyrteatret.

Gran, gys og genfærd
Glassalen

Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Troells Toya. 

Koreografi : Mette Soldan og Dennis Keller. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : 

Kirsten Brink. Plakat Per O.

De underjordiske: Mikkel Hilgart og Cathrine Glud.

Pris fra Spies Fonden
Eventyrteatret modtager Livsglædens 

Pris af Simon Spies Fonden.

Plads til 
fl ere talenter
I det nye Eventyrhus i Søborg er der 

plads til at undervise 300 børn og unge 

på Dramaskolen. Desuden begynder 

Teaterakademiet, hvor unge over 20 år 

undervises hele foråret. 

Prinser og 
prinsesser i Tivoli
80 af Eventyrteatrets prinser og 

prinseser skaber eventyrlig stemning 

i Tivoli ved Billed Bladets 70 års 

fødselsdag.
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2009
1001 nats eventyr
Glasssalen

Sagn. Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Jeanne Boel. 

Koreografi : Mette Soldan og Dennis Keller. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten 

Brink. Plakat: Per O.

Årets store familiemusical er inspireret af historien om tyven fra Bagdad fra ”1001 nats 

eventyr”. Information skriver: ”Her er der børn, der kan noget … fl ere af dem brænder 

endda igennem med sceneudstråling og humor, så tv-kanalernes talentprogrammer kan 

godt være misundelige.”

Katrine Vintersborg, Alex Høgh Andersen og Rikke Nordentoft på det fl yvende tæppe.

Julian Kellerman som Bagdads kalif med sit harem.

Den unge Kalif, Julian Kellerman, og Prinsessen, Rikke Westi.

Eventyrhuset indvies
1 ½ år efter indfl ytningen kan Eventyrhuset 

i Søborg omsider offi cielt indvies efter kom-

munens endelige godkendelse.

Gunnar Nu 
100 års jubilæum

I oktober modtager Eventyrteatret Gunnar Nu 

Fondens 100 års jubilæums-legat ved et fl ot 

arrangement i Aller-huset.
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Rock & Jul
Glassalen

Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Søren Hauch- Faus-

bøll. Koreografi : Malene Pedersen. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. 

Plakat: Per O.

”Rock & Jul” er Eventyrteatrets 10. julemusical i Glassalen. Pressen skriver: ”Musikken er 

en skøn blanding af nogle virkelig fede rocknumre, skønsang og festlige julesange der 

sparker julen i gang med et brag”.

Som yngre opfattede mange mig som sær. Jeg ville hellere stå på en scene 
end spille World of Warcraft. Sådan var det ikke, da jeg kom til Eventyr-
teatret, hvor alle havde samme interesser. Mine år på Eventyrteatret gjorde 
mig målrettet og fokuseret, udviklede mig både personligt og fagligt og 
gav mig venskaber for livet. Det rustede mig til at gå målrettet efter mine 
drømme. I dag har jeg både dubbet tegnefi lm, speaket radioreklamer og 
medvirket i fl ere musicals, senest ”Skammerens Datter”. Jeg bliver stolt 
når jeg ser, at niveauet på Eventyrteatrets 
forestillinger højnes år efter år. Der bliver 
ikke hvilet på laurbærrene men hele tiden 
optimeret: Eventyrteatret kan leve op til for-
ventningerne, øge dem, leve op til dem, og 
øge dem igen, og præ-uddanne unge talen-
ter. Det er professionalisme så det batter. Jeg 
er stolt over at have været eventyrbarn og 
glad for alt, det har givet mig.

Niklas Kongerslev, 
gl. eventyrbarn og musicalperformer

Der var engang et lille teater. Det var et magisk lille teater, for trådte man ind i 
det, kunne man forvandles til den smukkeste 
prinsesse, trylleriske kaniner, tapre riddere 
og gustne hekse. Guld-brokadestofferne 
fl ød i gangene, og der var den lifl igste duft 
af popcorn. Til fortryllende musik trådte man 
dansen, og salene genlød af sang så dårende 
og dejlig. Se, det var et rigtigt eventyrteater!

Christopher T. Hermann, 
advokat og tidl. bestyrelsesmedlem 
i Eventyrteatret

Bakken og Langeland 
Sommerens aktiviteter omfatter blandt andet shows på Bakken 

og Langelandsfestivalen. 

Josefi ne Øland som Rocky.

Nissesnak mellem Jamie Morton og Mikkel Hilgart.

De to guitarister: 50-øre, Niklas Kongerslev og Gloria, Rikke Westi.
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2010
Sværdet i Stenen
Glasssalen

Sagn. Manuskript og instruktion: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Koreografi : 

Sara Gaardbo. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O.

Årets store eventyrmusical er både skrevet og instrueret af Gunvor Reynberg. 

Blandt premieregæsterne er medlemmer af kongefamilien.
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Alex Høgh Andersen som den kommende kong Arthur.

Morgan Le Fay: Rikke Westi.

Søens Dronning: Maria Elsfort.

Kronprinsesse Mary sammen med prins Christian, prinsesse Isabella og Fritz H. Schur.

Ridderslagsmål: Kay, Simon Dyreby og Sir Percy, Jonathan Stahlschmidt.
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Tillykke med det eventyrlige sølvbryllup. Det var et håb, at Eventyrteatret 
skulle bestå i mange år, men at det skulle nå 25 år er fantastisk. Det har vir-
kelig bevist sin berettigelse i teaterverden. Vi er meget taknemmelige for at 
få lov at være en del af Eventyrteatret. Med vores store interesse for teatret 
var det naturligt at være med til at stifte ”Eventyrteatrets Venner” i 1995, 
og gennem 20 år at være redaktører for Eventyr Tidende. Bladet nåede at 
udkomme 77 gange, inden det blev nedlagt i 
2014. Der er sket en fantastisk udvikling med 
teatret igennem de 25 år. Forestillingerne 
overrasker gang på gang, og niveauet får en 
tand opad hele tiden. Sponsorklubben, hvor 
mange spændende virksomheder støtter 
Eventyrteatret og den grundlæggende ide, 
vokser også hele tiden, og vi er glade for også 
at være med her og støtte det gode formål.

Anne Willeberg & Claus Jensen, æres-
medlemmer i Eventyrteatrets Venner

Selvom det efterhånden er nogle år siden, jeg gik på Eventyrteatret, bor en 
del af det stadig inden i mig. Det kommer frem, når jeg guider på kanal-
rundfarten og står på min lille scene der: velartikuleret, har man fortalt mig, 
og ikke det mindste bange for at være på. Det kommer frem, når jeg som 
skiguide skal holde overblik og serviceniveauet højt, mens smilet altid er 
på læberne og i øjnene. Jeg bruger de ting, jeg har lært på teatret, hver 
eneste dag. Den værktøjskasse, jeg har fået 
med mig, er uvurderlig. Det er magisk, hvad 
Eventyrteatret gør for de børn og unge, der 
går der. 25 år er nu gået, og megen lærdom, 
erfaring og inspiration er givet videre til 
tusindvis af børn. Stort tillykke med alt, hvad 
du har opnået Susanne – og tak for alt, hvad 
du har gjort for mig og alle andre Eventyr-
børn.

Christina Søndersted, gl. eventyrbarn 
og Destination Manager

High Jul Musical
Glasssalen

Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Jeanne Boel. Koreo-

grafi : Bettie Uldal. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O.

Den underholdende julemusical sætter publikumsrekord i Glassalen, så der for første 

gang bliver solgt ståpladser.

Sandra Nynne som Starlet for cheerleader-gruppen Eyes Cubes.

Snowballspilleren Roy fra Wild Hats: Alex Høgh Andersen.Skolens elever: Josefi ne Øland, og søstrene Rikke og Nadia Westi.
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2011
Herkules
20 års jubilæumsforestilling i Glassalen

Græsk sagn: Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Gunvor 

Reynberg. Koreografi : Henrik Lund. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kristen Brink. 

Plakat: Per O.

Eventyrteatrets 20 års jubilæumsforestilling udfolder sig i pomp og pragt blandt de 

græske guder på Olympen. Jyllands-Posten skriver: ”Eventyrteatret fejrer 20 år som 

rugekasse for talentfulde børn med skæg heltekomedie”.  

Lille bomstærke Herkules, Joachim Frederik 
Jørgensen, løfter Zeus, Simon Dyreby. 

Magnus Bruno som Amor med sine Amoriner.  

Der festes igennem hos vinguden Dionyssos: Alex Høgh Andersen.

Ridderkorset til Susanne Vognstrup
I december modtager Eventyrteatrets grundlægger og leder, Susanne Vognstrup, Ridder-

korset som anerkendelse for sin indsats med at udvikle unge scenetalenter i Eventyrteatret 

og opføre nye eventyrmusicals for de danske børnefamilier.    
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Da jeg gik til audition på Eventyrteatret for 25 år siden anede jeg ikke, hvad 
teater var. Jeg havde ikke forberedt en sang, og i dag var jeg næppe blevet 
optaget. Men jeg kom med som Prosit i ”Snehvide” og lærte jeg en masse 
om teater – blandt andet, at man ryger ud, hvis man ikke er sikker i sin rolle. 
Jeg skulle have spillet hovedrollen som Klods Hans men blev taget af efter 
første forestilling med publikum. På den måde er Eventyrteatret også en 
forberedelse til den virkelige ”brutale” teaterverden. Senere har jeg oplevet, 
at det var mig, der overtog rollen og gik fra at 
være understudy til at vinde en Reumert for 
bedste mandlige birolle. Som voksen er det 
en fed oplevelse at være tilbage som koreo-
graf for nutidens eventyrbørn. Eventyrteatret 
oser fortsat af professionalisme, og dengang 
som nu har vi det samtidig skide skægt. Tak 
for lærdommen og livsglæden! 

Henrik Lund, 
gl. eventyrbarn, danser og koreograf

Samarbejde, koncentration, kreativ udfoldelse, selvdisciplin og selvtillid er 
bare nogle få af de mange betydelige ting, som syv år med spas og seriøse 
løjer på Eventyrteatret gav mig en sund forståelse for. Her lærte jeg nogle 
af de vigtigste kompetencer, jeg besidder i dag – både i forhold til min pro-
fession som skuespiller og det at være men-
neske. Det samme gælder mine tidligere 
eventyrkammerater, som i dag er nogle af 
mine bedste venner. Vi løftede, delte, vandt 
og blev rigere i fl ok – et kollektivt eventyr, 
som jeg til evig tid vil være taknemmelig for 
og mindes med smil på læben. Og jeg ved, at 
jeg blot er én af mange. Kære Eventyrteater, 
ta’ endelig bare 25 år mere. Tak og tillykke.

Alex Høgh Andersen, 
gl. eventyrbarn og skuespiller

En Skærnissenats Drøm
Glasssalen

Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Bo Skødebjerg. Koreo-

grafi : Mette Soldan. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O.

Inspirationen til årets juleeventyr er Shakespeares ”En skærsommernatsdrøm”, hvor hvad 

som helst kan ske i den magiske skov. Jyllands-Posten skriver: ”Fornøjelig og gennemmusi-

kalsk nissekomedie for hele familien”. 

Godnatsang for Alfedronning Titania: Maria Elsfort.

Nisse-håndværkerne danser. 

Jubilæumsfest
Eventyrteatrets 20 års jubilæum fejres med en særforestilling af 

”Herkules” i Glassalen. Blandt publikum er mange gamle eventyrbørn, 

som bagefter mødes på scenen til glædeligt gensyn og gruppefoto.  

Niels Skovgaard Andersen som nissen Numi, der forvandles til et rensdyr. 
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2012
Valhal
Glassalen

Nordisk sagn: Manuskript og instruktion: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. 

Koreografi : Mette Soldan. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: 

Per O. 

I ”Valhal” møder publikum både jætter, guder, valkyrier og vikinger. Weekendavisen skriver: 

”For er der noget børnene i Eventyrteatret kan, er det at spille, synge og danse, så det kan 

mærkes i hele kroppen”.    

Thomas Lykke som Thor med Valkyrierne. Magnus Haugaard som Jokul og Magnus Bruno som Brage.

Clara Rugaard som vikingepigen Grid og Jonathan Stahlschmidt som Valravnen.

Nanna Rossen som Vølven med vikinger.

Eventyrlig musikvideo
Den populære sang fra ”Valhal” om jætten Jokul løfter taget i 

Glassalen, og musikvideoen bliver et stort hit på YouTube.
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Et juleeventyr

Glassalen

Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Bo Skødebjerg. Koreo-

grafi : Vivi Siggaard. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O.

I 200-året for Charles Dickens opfører Eventyrteatret en julemusical, baseret på hans 

udødelige klassiker ”Et Juleeventyr”. Pressen skriver: ”Et brag af en julemusical” og mange 

må nøjes med ståpladser til de sidste forestillinger.  

Jeg gik på Eventyrteatret i otte år og medvirkede i min sidste forestilling, 
”Eldorado”, i 2013. Jeg har både medvirket i Eventyrparaden og på scenen i 
ensembleroller og biroller. I efteråret 2015 var jeg så heldig at blive valgt til 
hovedrollen i ”Hairspray” i Tivoli. Det var utroligt spændende, men også lidt 
skræmmende. Her har mine år på Eventyrteatret været en kæmpe hjælp, for-
di jeg i forvejen vidste, hvordan man begår sig på, og bag, en scene, og ikke 
mindst i et prøveforløb. Eventyrteatret har 
klædt mig rigtig godt på til at klare både for-
ventningspres og hårde prøvedage – og sam-
tidig have overskud til at nyde det. Udover 
sceneerfaring har Eventyrteatret givet mig 
mange gode oplevelser, mange venskaber og 
mulighed for at dyrke min passion sammen 
med ligesindede. Tak til Eventyrteatret for 
otte dejlige år og stort tillykke med jubilæet. 

Nanna Rossen, musicalperformer og 
nystartet elev på Musicalakademiet

Første gang, jeg så Eventyrteatret, var på Amagerscenen i ”Klods-Hans” 
med en 6-årig Amalie Dollerup i rollen som ged. Jeg husker, at hun gav et 
radiointerview om sin rolle og gennemførte hele interviewet med sin vibre-
rende og brægende gedestemme. Det var urkomisk! Få år senere stod jeg 
selv på Amagerscenen i rollen som Liesl i ”The Sound of Music” og spillede 
storesøster til Amalie Dollerup og 17 andre børn. Der var tre hold børn, som 
spillede på skift. Stort set alle blev hentet fra Eventyrteatret, og da gik det op 
for mig, hvor unik denne teaterskole for børn er. Der kræves en forholdsvis 
stor mængde kæft, trit og retning, hvilket jo 
ikke er lige nemt for alle børn. Men netop her 
er det så særligt at opleve, hvordan Eventyr-
teatret med kærlighed og respekt giver elev-
erne dannelse og en grundtone i livet, som 
bliver så uvurderlig senere i deres opvækst. 
Uanset om de vælger teatervejen eller ej.

Annete Heick, sanger, journalist 
og medlem af Eventyrteatrets 
bestyrelse 

Nissepigerne Penny, Pip og Polly: Sara Fusager, Sofi e Lohmann og 
Katrine Fenger. 

Thomas Lykke som Ebernisse Skrut ved sin ”egen” grav.

Martine Levinsen som Polly og Magnus Bruno som den unge Skrut.

Eventyrligt loppemarked
Gamle eventyrlige kostumer, som ikke kan genbruges i andre fore-

stillinger, bliver solgt på Eventyrteatrets loppemarked, heriblandt 

robotkostumet fra ”Prinsessen på ærten” i 1999.
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2013
El Dorado – Jagten på den gyldne by
Glassalen

Sagn fra Inkariget: Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: 

Bo Skødebjerg. Koreografi : Henrik Lund. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten 

Brink. Plakat: Per O.  

Professor Hansen har taget børnene med på ferie i den sydamerikanske jungle for at fi nde 

sjældne sommerfugle. I stedet fi nder de indgangen til Eldorado med den skjulte by af 

guld. Sjov for Børn skriver: ”Flot, helstøbt og fængende musical”.  

Theis Post som Solens søn og Tanne Larsson som Solens datter med soljomfruer.

Solhoffet, Incakrigere og Incapræster.

Familien Hansen og miljøaktivister fra Kommando RR (Red Regnskoven)

Eventyrlig 
Sponsorklub
På initiativ fra fodboldlegenden og 

erhvervsmanden Harald Nielsen, ”Guld 

Harald”, stifter Eventyrteatret i oktober 

Den Eventyrlige Sponsorklub. Med hjælp 

af Harald Nielsens unikke erfaringer og 

netværk fra sin tid som formand for FCK 

og Se & Hør Gunnar Nu Fonden vokser 

sponsorklubben allerede det første år til 

50 medlemmer.

”Bedste 
børneoplevelse”
Ved Børn i byens prisfest i august bliver 

Eventyrteatret kåret som ”Københavns 

bedste børneoplevelse” af brugerne på 

det populære børnefamiliesite.

Shows på Bakken 
Fra maj til august optræder eventyrbørn 

på Dyrehavsbakken med lørdagsshows 

på Friluftsscenen og gøglerparader, 

der underholder familierne overalt på 

Bakken.

Harald Nielsen ved sponsorernes gallafest 2013.
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En sms-hilsen 

Gunvor: Tænk at Eventyrteatret fylder 25 år!
Christian: Skal vi ikke sige lidt om, hvordan tiden bare går?
Gunvor: Nej, det virker for banalt, der må vær’ andet vi kan skrive.
 Vi må lægge os i selen, vi’ jo mega kreative!
Christian: Måske noget med: “Det kræver talent at ha’ talent!”? 
Gunvor: Nej, det er Susannes ord, - det kan vi ikke vær’ bekendt!
Christian: Hvad med noget om “En rum’lig rugekasse for talenter”?
Gunvor:  Christian, der skal meget mere til – du ved hvad folk forventer!
Christian:     Lidt om glæden ved processen fra idé til færdigt stykke?
Gunvor: Ja! Hvordan vi stolte kigger op på scenen, fyldt med lykke!
 Hvor ens ord og toner bli’r fortolket rørende poetisk ...
Christian: Okay, Gunvor, det går hen 
 og bli’r en smule for patetisk!
 Hvad med bar’ at si’ TILLYKKE? 
 Det’ et godt og velment ord?
Gunvor: Kun hvis du vil tælle for, 
 så vi kan sige det i kor!
Christian: Okay... 1 – 2 – 3:
Begge: TILLYKKE!

Gunvor Reynberg, forfatter og 
instruktør og Christian Dahlberg, 
komponist

Når jeg ser Eventyrteatret for mit indre blik, ser jeg utallige fantastiske, magi-
ske øjeblikke. Jeg ser gode venner, gak og løjer. Jeg ser ambitioner, dedi-
kation og professionalisme. Jeg ser energiudladninger på scenen og dovne 
stunder med te og eventyræbler i garderoben. Jeg ser grinefl ip og alvor. Jeg 
ser nissevenner og julehygge, allerede fra oktober. Jeg ser arbejdslyst og en 
kæmpe spilleglæde. Jeg ser nervøsitet og præcision. Jeg ser højtidlige og 
rørende øjeblikke. Jeg ser sindssygt kompe-
tente undervisere, der ser dig og favner dig 
– ikke bare som elev, men som menneske. 
Men frem for alt ser jeg glæde, tryghed og 
kærlighed. Det kan gøre helt ondt i hjertet af 
bare kærlighed til Eventyrteatret, og jeg kan 
vidst roligt sige, at de år jeg gik på Eventyr-
teatret, har været nogle af de bedste i mit liv. 

Martine Emilie Barrett Levinsen, 
gl. eventyrbarn og skuespillerelev

Anders And Bladet 
bringer en historie 
om Eventyrteatret
Anders And bladet i marts har en 

historie om Rip. Rap og Rup, der går til 

audition på en musical. Inspirationen 

fra Eventyrteatret er vist ikke til at tage 

fejl af. De to dommere må da være 

teaterleder Susanne Vognstrup og 

forfatter Gunvor Reynberg! 
Martine Levinsen som Nissen Nørda ved hendes ”Julofon”.

Nissernes Cup Song ”Alt ender godt” bliver et hit på YouTube.

Julemandens Lærling
Glassalen

Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Gunvor Reynberg. 

Koreografi : Nicolai Ree. Kostumer: Christine Brincker. 

På Julemandens værksted dyster en gruppe unge og umodne nisser om at blive 

Julemandens lærling. Jyllands-Posten skriver ”Årets mest originale julekomedie”. 
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Kor på Lukas Graham
Årets ørehænger er Lukas Grahams ”Mama Said”, og det er en 

gruppe eventyrbørn, som er kor på den verdensberømte musik-

ers internationale hit. 

Første Eventyrpris
Ved gallafesten i juni for Den Eventyrlige Sponsorklub ind-

stiftes Eventyrprisen, som hvert år skal uddeles til et tidligere 

”eventyrbarn”, som har gjort sig særligt bemærket i kultur-

livet. Første modtager er skuespilleren Cecilie Stenspil, som var 

blandt de allerførste børn på Eventyrteatret i 1992 og siden har 

haft en bemærkelsesværdig karriere som sanger og skuespiller, 

både på teatret og i tv.

2014
De Vises Sten
Glassalen

Sagn: Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Bo Skødebjerg. 

Koreografi : Mette Soldan. Kostumer: Christine Brincker. Scenograf: Kirsten Brink. Plakat: Per O. 

For at redde sin søsters liv begiver Kim sig ud på en farefuld færd til Indien i jagten på De 

Vises Sten, som ifølge legenden har magiske egenskaber. Gregers Dirckinck-Holmfeld skriver: 

”Et spruttende farveorgie af indisk dans og munter trolddom”.
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Når dansen bliver fl yvende ved Maharajaens hof: Casper Øhlers i fuld luftspagat. 

Magnus Haugaard som Maharajaen og Rikke Dyreby som Prinsesse Pari.

Stefan Hjort som storebroderen, Kim, der skal foretage et vanskeligt valg.  
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”Byens bedste 
familieoplevelse”

I juni bliver Eventyrteatret kåret som ”By-

ens bedste familieoplevelse” af brugerne 

på Berlingskes kulturguide, AOK. Blandt 

konkurrenterne er både ZOO, Tivoli og 

Den Blå Planet.

”Bedste 
børneteater”

I august bliver Eventyrteatret for andet år 

i træk kåret af brugerne på Børn i byen 

– denne gang som ”Københavns bedste 

børneteater”. 

Mine seks år på Eventyrteatret var et frirum, hvor jeg som barn nød at være 
sammen med andre børn, der interesserede sig for det samme som mig. 
Jeg oplevede sammenhold, respekt og disciplin og fi k venner for livet. Hver 
eneste gang glædede jeg mig til at komme ud på teatret til nye eventyr. Det 
var også på Eventyrteatret, at jeg fi k forståelse for samarbejde og helhed: At 
alle, både for og bag scenen, er lige vigtige brikker. At ingen kan undværes 
og alle har et ansvar for at skabe magien sammen. Når jeg oplever forestil-
lingerne i dag, er jeg meget mere opmærksom på, at der er fl ere lag i his-
torierne, og fl ere fi nurligheder, som kun voks-
ne forstår. Men livsglæden og spilleglæden 
er den samme som dengang – og når tæp-
pet går, bliver jeg superglad af at opleve, 
hvordan eventyrbørnene strutter af energi og 
spilleglæde og minder os om, at livet er lige 
her og nu – og at vi skal gribe det og leve det!

Cecilie Stenspil, gl. eventyrbarn, 
fortæller på Eventyrteatrets 
cd-udgivelser og skuespiller

Hvor skal jeg begynde? Eventyrteatret er stedet, hvor børn og unge med mod 
på teaterlivet får en fantastisk mulighed for at udvikle og pleje deres talent. 
Her får man chancen for at videreudvikle teknik og afprøve grænser i trygge 
rammer, og det professionelle miljø giver 
samtidigt en klar ide om livet på de skrå 
brædder. Noget af det allervigtigste, som 
teatret har givet mig, er livslange venskaber. 
At man i en så ung en alder kan blive place-
ret i en bås, hvor man pludselig passer ind, 
og hvor alle forstår en og ens passion: det er 
en helt vidunderlig fornemmelse. 

Clara Rugaard, 
gl. eventyrbarn og skuespiller

Julens Vogtere
Glassalen

Manuskript og instruktion: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Koreografi : 

Kim Ace Nielsen. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O.

I Eventyrteatres 15. julemusical i Glassalen i Tivoli bliver en gruppe unge nisser med 

særlige evner holdt skjult og dopet med medicin af den onde Dr. Extremus. 

De unge og umodne supernisser har høje tanker om sig selv.

Ole Dampe, nissernes svar på Spiderman, og Minna Flyvholm.  
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Fugl Fønix

Glassalen

Sagn: Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: Bo Skødebjerg. 

Koreografi : Nicolai Ree, Martin Ree. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. 

Plakat: Per O.

Eventyret om Fugl Fønix tryllebinder tusindvis af børnefamilier, deriblandt kronprinse-

parret og deres fi re børn. Efter forestillingen får de to prinser og to prinsesser en forgyldt 

fjer til minde om den eventyrlige dag i Tivoli. 

2015

Gnomerne venter på Fugl Fønix’s besøg til Jorden.

Kosakker laver luftspegat.

Danmarksturné
I skolernes vinterferie tager 40 børn og unge fra Eventyrteatret 

på danmarksturné med efterårets store familiemusical ”De Vises 

Sten”. Ved de ni forestillinger i Jylland, og på Sjælland, Falster 

og Bornholm får teatret mange nye fans i hele Danmark. 

Eventyrpris til Silas Holst

Den anden modtager af Eventyrprisen er danseren og 

koregrafen Silas Holst, som var blandt de første børn på 

Eventyrteatret. Silas har siden haft en forrygende karriere i 

adskillige store musicalopsætninger og som dobbeltvinder 

af tv-konkurrencen ”Vild med dans”.   
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Lise Nørgaard på visit
Sidst i oktober får Eventyrteatret besøg af en af sine ældste fans: 

hele Danmarks grand old lady, forfatteren Lise Nørgaard. Hun 

får en snak med de unge talenter under deres prøve på jule-

musicalen ”Stjernedrys og Nissekys” og fortæller, at det er 

vigtigt at bevare sit nissesind, uanset alder.

Kongeligt besøg i garderoben under Glassalen.
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Stjernedrys og Nissekys

Glassalen

Manuskript og instruktion: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Koreografi : 

Jeff Schjerlund. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : Kirsten Brink. Plakat: Per O.

Årets julemusical foregår ved De Julympiske Lege på Para-Ice Hotel, hvor intriger truer de 

eventyrlige julevæseners dyst om Julemandens Gyldne Vandrepokal. CPH Culture skriver: 

”Den funklende fl otte forestilling bekræfter Eventyrteatrets position som Københavns 

førende børneteater”. 

Som barn blev jeg mobbet i skolen, fordi andre syntes, at jeg var anderledes 
og mærkelig. Derfor blev Eventyrteatret mit fristed – et sted, hvor jeg havde 
lov til at være, som jeg nu var. Her var der masser af andre børn med samme 
interesser som mig, og så blev verden vendt på hovedet: Nu var ”det mær-
kelige” pludseligt blevet ”det normale”. Derfor gav Eventyrteatret mig en 
følelse af stor glæde, og jeg følte for første gang, at jeg var en del af et 
fællesskab. På Eventyrteatret lærte jeg rigtigt meget om mangfoldighed, 
accept og forståelse – og måske vigtigst af 
alt: næstekærlighed. De værdier har jeg taget 
med mig i mit voksenliv, og i dag holder jeg 
foredrag for børn og unge om mobning og 
vores ret til at leve præcist, som vi har lyst 
til at leve. Det har Eventyrteatret givet mig 
med i bagagen, og det vil jeg altid være dybt 
taknemmelig for.

Silas Holst, gl. eventyrbarn, 
koreograf og musicalperformer 

Du bliver aldrig for gammel til at stige på toget til Eventyrland! Når jeg ser 
Eventyrteatrets musicals sammen med mine oldebørn, bliver jeg som barn 
på ny. Det særlige ved forestillingerne er, at de har fl ere lag og er skrevet 
til både børn og voksne. Selvom vi i sagens natur oplever historierne på 
hver vores måde, giver de eventyrelskere i alle aldre en fælles oplevelse. På 
den måde kan forestillingerne både underholde mig og mine oldebørn og 
samtidig give os noget at tale om, på tværs af generationerne. En anden 
kvalitet ved Eventyrteatrets forestillinger er, 
at alle medvirkende er børn og unge. For det 
første er de ualmindeligt dygtige. For det an-
det er de mere uspolerede og umiddelbare 
end de fl este voksne skuespillere. Og for det 
tredje arbejder fl ere af dem på det samme 
høje kunstneriske niveau som deres voksne 
kolleger. Det er en sand fornøjelse at se de 
unge talenter udfolde sig på scenen!

Lise Nørgaard, forfatter

De overgearede dommere, Geo Glitter: Mathias Niclasen 
og Guddi Glimmer: Rikke Dyreby.

De små havenisser er klar til konkurrencen ”For lækker til langrend”.

Økoalferne gi’r den gas i konkurrencen ”Vild med træskodans”. 

”Bedste børneteater” igen
Ved den store prisfest på Glyptoteket kårer brugerne af 

familiesitet Børn i byen for andet år i træk Eventyrteatret som 

”Bedste børneteater”.  

10 års samarbejde med 
Landsforeningen Autisme
Lørdag 6. december overværer prinsesse Marie 10-års jubilæet 

for Eventyrteatrets samarbejde med Landsforeningen Autisme, 

der hvert år siden 2005 har oplevet julemusical i Glassalen.
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Nilens Stjerne
25 års jubilæumsforestilling i Glassalen

Egyptisk sagn: Manuskript: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. Instruktion: 

Bo Skødebjerg. Koreografi : Henrik Lund. Kostumer: Christine Brincker. Scenografi : 

Kirsten Brink. Plakat: Per O. 

Eventyrteatrets stort anlagte 25 års jubilæumsforestilling begynder på Glyptoteket 

i København, hvor to skoleelever hvirvles ind i en tidslomme og pludselig bliver 

hovedpersoner i et forrygende eventyr i det gamle Egypten.  

2016

Skolepigerne Sille og Tahira bortføres af gamle egyptiske guder.

Egyptiske guder og “levende” mumier.

”Bedste børneforestilling”

I januar kårer anmeldersitet CPH Culture Eventyrteatrets seneste julemusical 

”Stjernedrys og Nissekys” til ”Bedste børneforestilling 2015”.    

Første hovedsponsor
Efter at have støttet Eventyrteatret i fl ere år med 

premieregaver og medlemskab af Den Eventyrlige 

Sponsorklub bliver Rosendahl Design Group fra 

2016 Eventyrteatrets første hovedsponsor.

Teaterlederens 25 år
I april kan teaterleder Susanne Vognstrup fejre sit 

25 års jubilæum med en velbesøgt reception med 

mange underholdende indslag.
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Eventyrshow for nye statsborgere

Folketingets Præsidium udvælger i 2016 Eventyrteatret til at medvirke ved den årlige 

festdag for Danmarks nye statsborgere. 18. april optræder Eventyrteatret med uddrag 

fra familiemusicalen ”Fugl Fønix”. 

Kreativitet, udvikling af talent og helhedsforståelse er der, hvor magien kan 
skabes. Der hvor forventningens glæde bringer hjerterne sammen hos både 
børn og voksne. Det er bare noget af det, vi ser hos Eventyrteatret, når de 
med deres forestillinger bringer glæde til alle aldersgrupper. Da vi i sin tid fi k 
kendskab til Eventyrteatret og deres forestillinger, blev vi så indtaget af det 
fantastiske univers, som opstår, når fantasi og eventyr bliver bragt sammen 
i et og samme rum. Der hvor teamwork og kreativitet binder den røde tråd 
imellem mennesker og fortællinger. Det er 
blot en af de mange grunde til, at vi også har 
valgt at blive sponsorer for Eventyrteatret. Vi 
sætter en ære i at støtte udviklingen af unge 
talenter, så netop deres kreative evner og 
rummeligheden bliver en del af deres hver-
dag, som de giver videre til alle os andre i 
form af eventyr og teater.

Henrik og Henriette Rosendahl, 
Rosendahl Design Group 

Eventyrteatret kan nu fejre sit 25-års jubilæum, og det er i sig selv et sandt 
eventyr. At det sker med en forestilling om det gamle Ægypten, Nilens Stjerne, 
er naturligvis heller ikke tilfældigt. Visdommen og magien fra Ægypten, såvel 
som det skabende og kreative, er alt sammen noget af det, der kendetegner 
Eventyrteatret. Nilen, pyramiderne, templerne og guderne fra det gamle land 
rummer stadig en forunderlig historie om, hvor vi kommer fra, og hvordan vi 
er kommet frem til det sted, vi er i dag. Og det er en fortælling, der om noget 
stadig er vigtig at formidle. Hundredevis af 
talentfulde børn og unge har fået en chance 
på teatret, hvor de har set et lys og fået 
et fundament at stå på, som vil betyde en 
masse for deres videre færd i livet. Så tillykke 
til Eventyrteatret – og tak for dets magiske 
indsats i dansk teater, og til vores forfædre i 
det gamle land, der har gjort det muligt, at vi 
står, hvor vi står i dag.

Christian Have, direktør Have PR

Eventyrprisen 
til Amalie Dollerup
Ved Den Eventyrlige Sponsorklubs gallafest i maj bliver skue-

spilleren Amalie Dollerup den tredje modtager af Eventyrprisen. 

Amalie var blandt de første og yngste børn på Eventyrteatret og 

har i sin bemærkelsesværdige karriere formået at blive folkeeje, 

både som barnestjerne og voksenskuespiller, senest i tv-serien 

”Badehotellet”. 

”Byens bedste for børn”
Ved en stor prisfest i juni vinder Eventyrteatret for anden 

gang en eftertragtet pris fra brugerne af Danmarks største 

kulturguide, AOK – denne gang i kategorien ”Byens bedste 

for børn”.

Årets julemusical: “Et Juleeventyr”.

Eventyrlig modtagelse af prismodtageren, Amalie Dollerup, og kæresten, 
Andreas Jebro.
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Næsten alle eventyrbørn får værdifulde oplevelser og erfaringer 

med sig fra Eventyrteatret, som de kan bruge senere i livet, 

uanset hvilken vej de vælger. De fleste bliver livskunstnere, men 

nogle bliver også scenekunstnere.

De talentfulde børn og unge er, og vil altid være, 

omdrejningspunktet for Eventyrteatret. Det er udviklingen 

af deres talent, som har gjort det muligt for teatret at opføre 

de musicals, som nu igennem et kvart århundrede har samlet 

tusindvis af børnefamilier om eventyrets forunderlige verden.    

Eventyrlige livskunstnere

Siden begyndelsen har mange børn og unge været en del af 

fælleskabet på Eventyrteatret, hvor de har udviklet sig både 

fagligt og menneskeligt. For langt de fleste er årene på teatret en 

positiv og lærerig oplevelse med stor betydning for deres fremtid. 

De værdifulde erfaringer, blandt andet i forhold til at kunne 

udtrykke sig og samarbejde, kan bruges, uanset hvilken karriere 

man vælger. Måske derfor vælger forholdsvis mange eventyrbørn 

jobfunktioner, hvor performance, kommunikation og samarbejde 

er afgørende kompetencer – især inden for undervisning, salg, 

service og omsorg eller i kreative funktioner i mediebranchen. 

Mange får også gavn af den livsvisdom, de har tilegnet sig som 

medvirkende i eviggyldige eventyr og myter, som er med til at 

gøre dem til ”livskunstnere”. Som et ekstra plus får de fleste 

eventyrbørn varige venskaber på teatret, og mange fortæller, 

at deres samvær som voksne fortsat er præget af det særlige 

”eventyrlige fællesskab”, de havde på teatret.    

Rugekasse for scenekunstnere

For en mindre gruppe af de unge talenter er Eventyrteatret dog 

også et naturligt springbræt for en karriere som professionel 

scenekunstner. Deres tidlige erfaringer med professionelt 

teaterarbejde gør dem godt rustet til at tackle de mange 

udfordringer, som en scenekarriere ofte giver. Gamle eventyrbørn 

ved, at scenekunstnere skal arbejde hårdt og disciplineret og 

forberede sig grundigt for at skabe resultater. De kender og 

respekterer de mange forskellige funktioner, der skal til for at 

skabe en forestilling, og de ved, at samarbejde er nøglen til 

succes. Kort sagt: De er bevidste om, at det ikke er nok at have 

talent, men ”at det kræver talent at have talent”.       

Tilbage i Eventyrland 

Flere af de gamle eventyrbørn, der vælger en karriere som 

scenekunstnere, vender tilbage til Eventyrteatret: Nogle bliver 

kortvarigt medarbejdere på teatret, og får på den måde 

endnu større indblik i de mange praktiske opgaver, som er 

forbundet med teater. Andre vender tilbage som undervisere på 

Dramaskolen, eller som instruktører, koreografer og assistenter 

på Eventyrteatrets shows og forestillinger.

Eventyrbørn bliver livskunstnere  
og scenekunstnere

Mange gamle eventyr børn fortæller, at deres samvær som voksne fortsat er præget af det særlige ”eventyrlige fællesskab”, de havde på teatret – her ved 
Eventyrteatrets 20 års jubilæum i 2011. 
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Danseren og koreografen Henrik Lund er et af de gamle eventyrbørn, der efter sin uddannelse har arbejdet som lærer på Dramaskolen og desuden som 
koreograf på Eventyrteatrets musicals.

Skuespiller ved Det Kgl. Teater, Marie Dalsgaard, er 
et af de gamle eventyrbørn, som har arbejdet på 
Eventyrteatret, indtil hun kom ind på skuespiller-
uddannelsen i Aarhus. 

Efter tre år som eventyrbarn bliver 20-årige Katja Vallentin i 1996 ansat som Eventyrteatrets 
første fuldtidsmedarbejder. I sommeren 2016 kan teatrets produktionsleder fejre sit 20 års 
jubilæum som teaterleder Susanne Vognstrups højre hånd.

19-årige Nanna Rossen blev i efteråret 2015 udtaget blandt flere hundrede til hovedrollen i musicalen ”Hairspray” i Tivoli, og anmelderne roste hendes 
debut til skyerne. Her er Nanna som midterste Hesperide i ”Herkules” 2011.
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I 25 år har Eventyrteatrets store familiemusicals været baseret 

på klassiske eventyr, eller sagn og legender fra de store 

verdensmytologier, hvor liv og død er centrale elementer. Det er 

temaer, som mange måske ikke forbinder med familieforestillinger. 

Men for teaterleder Susanne Vognstrup og forfatter Gunvor 

Reynberg er det naturligt at lave familieteater om livets store 

spørgsmål, så længe humoren kan balancere de dybere emner.

I 10 år har forfatteren Gunvor Reynberg skrevet manuskripter 

til Eventyrteatrets musicals. De store linjer tilrettelægges i 

samarbejde med teaterleder Susanne Vognstrup, som i 25 år har 

haft en ide med rækkefølgen og temaer i forestillingerne, skrevet 

introduktioner til eventyrerne og delt sin viden om alverdens 

kulturer og mytologier. 

Gunvor: Jeg er blevet en del klogere de sidste 10 år, hvor vi er 

kommet vidt omkring i Eventyrteatrets forestillinger: Grækenland, 

Inkariget, den nordiske mytologi, Indien, og nu i jubilæumsåret, 

Egypten. Før jeg begynder at skrive, har Susanne og jeg 

inspirerende samtaler om de overbevisninger og eksistentielle 

holdninger, der kendetegner den kultur, der er rammen om årets 

eventyr.  

Susanne: I alle de kendte klassiske eventyr er liv og død naturlige 

elementer. Bare tænk på Snehvide og Tornerose! Livet og døden 

har til alle tider optaget mennesker og er omdrejningspunktet 

for alle gamle kulturers sagn og eventyr. Derfor er de også vigtige 

elementer i vores forestillinger.  

Gunvor: Livet er et langt farvel, fra vi bliver født. Og da vores børn 

jo skal lære at klare sig selv, skal vi ikke pakke dem ind i vat. Så 

også i teaterforestillinger skal vi beskæftige os med eksistentielle 

spørgsmål og dermed respekterer børn som ligestillede mennesker. 

Men selvfølgelig handler det også om måden, vi fortæller 

historierne på i forhold til målgruppen, og her er humoren et 

vigtigt element til at skabe den rette balance mellem det ”tunge” 

og det ”lette”.    

Susanne: Døden har været et tabu i mange år, men jeg fornemmer 

på vores børn og unge, at de fleste familier nu taler mere naturligt 

om det. Både børn og voksne oplever det jo hele tiden i hverdagen.

Gunvor: Svært forståelige emner fortjener god humor! For børn 

og voksne skal også kunne mødes i latteren, når det handler om 

eksistentielle spørgsmål. Men da vores eventyr altid skal kunne 

forstås på flere planer, er det jo ikke sikkert, at de ler af det samme. 

Susanne: I mange religioner har mennesker meget praktisk udstyret 

deres guder med menneskelige egenskaber. Det gør det lettere at 

forstå dem, når de ligner os mennesker, og sådan er det også i vores 

forestillinger. Vi kan genkende deres adfærd fra os selv, og så ligger 

den befriende humor jo lige for. 

Gunvor: I kulturer over hele verden ler vi mennesker ofte sammen, 

når der er noget, vi ikke umiddelbart forstår. Det er hverken 

ubetænksomt eller upassende, men en sund og menneskelig 

reaktion på uforståelige ting i tilværelsen. Som forfatter et det mit 

ydmyge håb, at børn og voksne ved at opleve vores forestillinger, 

kommer bare lidt tættere på forståelsen af livets store spørgsmål. 

Og den fælles oplevelse, vi giver børn og voksne på scenen med 

vores universelle fortællinger, er vel blot en fortsættelse af den 

urgamle tradition, hvor man fortalte historier om bålet.

Susanne: Ja, og som Piet Hein siger: ”Den der kun ta’r spøg for 

spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge 

dele dårligt”.

Livet og døden! Hvad skulle 
forestillingerne ellers handle om?
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Cecilie Stenspil, Silas Holst og Amalie Dollerup er de første 

modtagere af Eventyrprisen og var alle blandt de første børn 

på Eventyrteatret i 1992. På hver deres måde har de haft en 

imponerende karriere, hvor de har efterlevet Eventyrteatrets 

motto om ”at det kræver talent at have talent”.

Med etableringen af Den Eventyrlige Sponsorklub i efteråret 

2013 blev det blandt andet muligt at indstifte en pris som hvert 

år uddeles til et tidligere eventyrbarn, der har gjort sig særligt 

bemærket i kulturlivet, udvist fine menneskellige egenskaber og 

gennem deres karriere levendegjort Eventyrteatrets motto: ”Det 

kræver talent at have talent”. Eventyrprisen uddeles hvert år til 

Den Eventyrlige Sponsorklubs gallafest, og prisen består blandt 

andet af flotte gaver fra sponsorerne, heriblandt en teaterrejse til 

London fra Trine K Travel Design, en taske fra Rudi & Harald samt 

et indgraveret Arne Jacobsen-ur fra Rosendahl Design.

De tre første modtagere af Eventyrprisen

Cecilie Stenspil, 2014 

Den første modtager af Eventyrprisen var skuespilleren og 

sangeren, Cecilie Stenspil. Ved overrækkelsen fremhævede teater-

leder Susanne Vognstrup både Cecilies imponerende karriere som 

skuespiller og sanger, hendes enestående menneskelige kvaliteter 

og ikke mindst: at Cecilie Stenspil udtrykker Eventyrteatrets 

grundidé, fordi hun i hele sin karriere har efterlevet det 

eventyrlige motto om, ”at det kræver talent at have talent”.        

Silas Holst, 2015

Den anden modtager af Eventyrprisen var danseren og 

koreografen Silas Holst. Ved overrækkelsen fremhævede Susanne 

Vognstrup Silas’ enestående karriere som dobbelt vinder i tv-

succesen ”Vild med Dans”, hans fine præstationer i flere af 

landets største musicalopsætninger, og at han desuden har haft 

overskud til at rejse land og rige rundt og holde foredrag for 

børn og voksne om mobning. I sin takketale fortalte Silas, at 

Eventyrteatret for ham havde været et rummeligt fristed, hvor 

der var plads til at være anderledes, og desuden var starten på 

hans drømme om en karriere som professionel scenekunstner.  

Amalie Dollerup, 2016 

Den tredje modtager af Eventyrprisen var skuespilleren Amalie 

Dollerup. Som bare 5-årig var Amalie det yngste barn, som 

nogensinde er blevet optaget på teatret, og allerede som 

7-årig var hun den bærende kraft i musicalen ”Jorden rundt i 

80 minutter” på Dyrehavsbakken. Ved overrækkelsen hæftede 

Susanne Vognstrup sig ved, at Amalie er en af de meget få 

skuespillere, der har klaret den ofte vanskelige overgang fra 

kendt barnestjerne til voksenskuespiller på fornemmeste vis og 

også er blandt de få, som har formået at blive folkeeje både som 

barn i tv-serien ”Strisser på Samsø” og som voksen i tv-serien 

”Badehotellet”.
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Formålet med Eventyrteatrets Dramaskole er at udvikle børn 

og unge med udpræget talent for sang, dans og skuespil og at 

styrke deres selvtillid og evne til at udtrykke sig. Disse evner og 

erfaringer har positiv indvirkning på de unge talenters generelle 

indlæring og menneskelige udvikling, og de har også vist sig 

gavnlige, når de senere kommer ud på arbejdsmarkedet, uanset 

hvilken vej de vælger.

I Eventyrteatrets første to sæsoner blev de medvirkende i 

Eventyrteatrets forestillinger undervist i forbindelse med 

prøvearbejdet. Fra 1994 blev denne undervisning sat i system, 

da Eventyrteatrets Dramaskole blev oprettet, og kapaciteten er 

gradvist blevet udvidet fra 150 til 300 unge talenter.  

Optagelsesprøve

Siden 1994 har teatret hvert efterår holdt optagelsesprøve til 

Dramaskolen. Fra 1. september tilmelder 300-400 børn og unge 

sig fra hele Storkøbenhavn og Sjælland, men kun mellem 50 og 

100 nye bliver optaget.  

Undervisningen

Fra januar til april modtager Dramaskolens 300 elever tre timers 

undervisning hver uge i de vigtigste discipliner inden for teater 

og musical: drama, diktion, sang, musik, nodelære, retorik og 

dans, men også relaterede fag som stemmeføring, bevægelse, 

sminke, stunt og sceneteknik. 

Underviserne 

Lærerne har erfaring som scenekunstnere og kender den 

rette balance mellem kreativitet og disciplin. På den ene side 

er Dramaskolen et godt og trygt sted, som er forbundet med 

lystbetonet lærdom, livsglæde og rummelighed. På den side er 

der krav til den kvalitet og disciplin, som er nødvendig for at 

lave professionelle forestillinger. Nøgleordene er samarbejde og 

forståelse for de forskellige funktioner i teatrets store tandhjul, 

så de unge talenter bliver bevidste om den sammenhæng, de er 

en del af.   

Udtagelsesprøve 

Alle Dramaskolens elever får mulighed for at gå til 

udtagelsesprøve på den kommende sæsons forestillinger og 

shows. Nogle tilmelder sig, selvom de ikke kan medvirke i 

forestillingerne, for det er en værdifuld træning for alle at gå til 

en ”audition”, som giver eleverne værdifulde værktøjer i forhold 

til deres eksaminer. 

Det kræver talent at have talent 
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Casting-kartotek

Uanset om de bliver udtaget, er eventyreleverne med i 

Eventyrteatrets casting-kartotek. På grund af de unge talenters 

gode skoling får teatret hypigt henvendelser fra producenter 

og castere af fi lm, radio, tv og teatre. Ad denne vej kommer 

adskillige eventyrbørn til at medvirke i reklamefi lm, radio- og 

tv-udsendelser, forestillinger på andre teatre, studieindspilninger 

og især ”dubbing”, som er indtaling af spille- og tegnefi lm. 

Nøgleordene er samarbejde og forståelse
for de forskellige funktioner i teatrets store 
tandhjul, så de unge talenter bliver bevidste 
om den sammenhæng, de er en del af.

Nyttige erfaringer og kompetencer

Gennem Dramaskolens disciplin, samarbejde og helheds-

forståelse får eleverne vigtige værktøjer og erfaringer, som kan 

bruges i de fl este funktioner på arbejdsmarkedet. De mange 

jubilæumshilsener i denne bog fra stribevis af gamle eventyrbørn 

vidner om, at erfaringer og kompetencer fra Eventyrteatret 

er nyttige, uanset hvilken vej man vælger i livet, og at deres 

år i eventyrets og teatrets forunderlige verden gør dem til 

livskunstnere med øget selvindsigt og selvtillid. 

Ekstra kurser
De seneste år har økonomisk støtte fra Den Eventyrlige 

Sponsorklub gjort det muligt at tilbyde de unge talenter 

ekstra kurser, blandt andet dubbing og mikrofonteknik 

samt et intensivt forløb for et særligt showhold. 
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Eventyrteatret har et usædvanligt og kæmpestort klædeskab, 

fyldt med fantasifulde og eventyrlige kostumer. Siden 1992 er 

der i Eventyrteatret skabt tusindvis af kostumer, parykker og 

andre personlige rekvisitter, og adskillige af dem er senere blevet 

syet om og brugt i andre forestillinger. 

Det første år blev kostumerne syet hjemme hos Susanne med 

hjælp fra mange ”flittige fingre”, og fra 1993 til 2000 foregik 

det under ledelse af kostumier Knud Weber. Ved 10 års jubilæet 

i Cirkusbygningen i 2001 var det ”Snedronningens” scenograf, 

Niels Secher, der stod for kostumerne sammen med Ally Graa. 

Siden 2002 har designer og kostumier Christine Brincker været 

teatrets faste kostumier. Gennem 14 år har Christine høstet 

stor anerkendelse for den perlerække af fantasifulde kostumer, 

parykker og andre personlige rekvisitter, som hun har designet og 

fremstillet til 32 større forestillinger og endnu flere juleshows.

Christine er leder af Den eventyrlige Systue, hvor frivillige og 

venner af teatret hjælper med at sy kostumerne. Flere har været 

med i årevis, én enkelt endda helt fra begyndelsen, og hvert år 

kommer der nye til. Uden alle disse menneskers indsats kunne 

det ikke have ladet sig gøre at fremstille de mange vidunderlige 

kostumer. De fleste frivillige har en tilknytning til teatret, f.eks. 

via deres barn eller barnebarn, som går, eller har gået, på 

Eventyrteatret. Men der er også frivillige, som blot ønsker at være 

med til at skabe de eventyrlige kostumer. Der er en fantastisk god 

stemning på Den eventyrlige Systue, hvor det sociale fællesskab 

spiller en vigtig rolle, og der bliver drukket meget kaffe, te og 

kakao, som bliver doneret i rigelige mængder af Lars Olsen fra 

KaffeImperiet, til gavn for alle i Eventyrhuset.

Kostumerne bliver lavet for meget begrænsede økonomiske 

midler. Alt skabes fra bunden, og materialerne købes ind med 

stor omtanke og kreativitet, ligesom teatret ofte får smykker og 

ting forærende, der kan syes om og forvandles. En stor hjælp 

gennem årerne har været Panduro Hobby, som har støttet 

økonomisk med mange materialer til fremstilling af kostumerne. 

Det gælder også sminkeprodukter, som teatret blandt andet har 

fået fra Lancôme og nu får fra Eventyrteatrets nye store sponsor, 

Gosh Copenhagen. 

Uden alle disse menneskers frivillige indsats 
kunne det ikke have ladet sig gøre at 
fremstille de mange vidunderlige kostumer 

Udover at lede systuen underviser Christine også på Dramaskolen 

om skuespillerens brug af kostumer og personlige rekvisitter. 

Desuden arbejder Christine med praktikanter fra design- og sy-

uddannelserne hvert år fra august til december. Praktikanterne 

får mindre selvstændige projekter under kyndig vejledning, og 

deltagelsen i det omfattende kostumeprojekt giver dem et solidt 

indblik i design og fremstilling af unikke kostumer.

Den Eventyrlige Systue 

Den kolossale mængde af eksotiske stoffer bliver købt, hvor kvaliteten er i top og prisen i bund. Her finder Christine stoffet til guden Isis fra ”Nilens 
Stjerne” i en stofbutik i London.
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Præsternes hovedbeklædninger i “Eldorado” er lavet af isoleringsrør og brød-
kurve og senere forgyldt.

Kostumier Christine Brincker tjekker guderne Zeus’ og Heras kostumer til 
Eventyrteatrets 20 års jubilæumsforestilling ”Herkules”. 

Sminke er en vigtig del af det samlede kostume. Her er Eventyrteatrets sminkør,  
Nina Samuelsen, ved at lægge sidste penselstrøg på en mumie fra “Nilens Stjerne”.

Hovedbeklædningen for den indiske gud, Kali, fra “De Vises Sten” er 
et forgyldt indisk diadem med fine “ædelstene”.

Babushkadukkernes dragter fra “Fugl Fønix” er lavet af liggeunder-
lag, håndmalet i de velkendte blomstermønstre.
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25 år uden offentlig støtte

På grund af sit unikke idégrundlag, har Eventyrteatret 

ikke mulighed for at modtage offentlig støtte. På trods af 

eventyrbørnenes talent og kunstneriske niveau, defi nerer 

teaterloven børn og unge som amatører, hvilket udelukker støtte 

fra Kulturministeriet.  Desuden forudsætter støtte fra fritidsloven, 

at aktiviteterne er åbne for alle. Det er desværre ikke muligt på 

grund af den overvældende interesse for at blive optaget på 

Dramaskolen og for at sikre et højt niveau i forestillingerne.

Derfor har Eventyrteatret selv fi nansieret sine aktiviteter via 

indtægter fra billetsalg samt, honorarer ved optræden og 

udgivelser. Som et vigtigt supplement søger teatret støtte fra 

almennyttige fonde og har gennem alle årene samarbejdet med 

hundredevis af private virksomheder, som på hver deres måde har 

støttet Eventyrteatret. 

Den Eventyrlige Sponsorklub 

For at udbygge det strategiske samarbejde med virksomheder, 

kontaktede teatret i efteråret 2013 bestyrelsesformand Rudi 

Nielsens mand, fodboldlegenden og erhvervsmanden Harald 

”Guld Harald” Nielsen. Han tilbød at hjælpe Eventyrteatret med 

at etablere en sponsorklub, hvor medlemmerne forpligtede sig 

til at støtte teatret med at fast beløb over fl ere år. På under et 

år fi k Harald Nielsen, via en ekstraordinær fl ot indsats, kontakt 

til 50 virksomheder, som ønskede at blive medlemmer af ”Den 

Eventyrlige Sponsorklub”. Blandt aktiviteterne er premierer, 

virksomhedsbesøg, netværksmøder og en årlig gallafest.

Den Eventyrlige Sponsorklub  

SPONSORKLUBSPONSORKLUBSPONSORKLUB
Den eventyrlige    

Hovedsponsor
Rosendahl Design Group

VIP-sponsorer
Absi, Agil Procesforbedring, Assistance HR Partners, Audi 

Gladsaxe, Cirkusrevyen, Color Kids, Dana Lim, Danske Bank, 

F. C. København, Gangstedfonden, Glarmester Hans Jensen, 

Gosh Copenhagen, Harald Nyborg, KaffeImperiet, KNB.

dk Administration, KPR Consult, Lyngby Turistfart, Lyngsø 

Ejendomsselskaber, MCH Messecenter Herning, Michael Nielsen, 

Nordlie Food, Nykredit, Rudi & Harald,  Sejling VVS, SIF Gruppen, 

Sparinvest. 

Sponsorer
Aaen & Co, Alpi Danmark, Anne Willeberg & Claus Jensen, 

Baker Tilly, Bella Center Copenhagen, Brüsch Precision, Claus 

Hancke, Ericsson Stilladser, Expect Offi ce Solutions, F Group, 

Gardin Lis, Gemini, Grøften, Hanne og Leo Eriksen, Hercegovina, 

Hovedstadens Flytteforretning, InterVentio, Invita, Kromann 

Reumert , Laudrup Vin & Gastronomi, Loyal Solutions,  

Malerselskabet, Niels Christian Nielsen, Planet Huse, Skechers, 

Slagter Lund, Snedkerfi rmaet Enggaard & Graugaard, Sotea, 

Tegnestuen Refnov, The Fun,d Management Co, Tivoli, Trine K 

Travel Design, Uggerhøj Biler, Vanløse Trælasthandel, WHTS, 

Wilhelm Hansen Musikforlag.

2016
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Fodboldlegenden og erhvervsmanden Harald Nielsen arbejdede fra  
efteråret 2013 frem til sin død i sommeren 2015 på at etablere Den  
Eventyrlige Sponsorklub. Med sine enestående erfaringer fra sponsor-
samarbejde som direktør for F. C. København, Se og Hør Gunnar NU 
Fonden og Rebild Selskabet lykkedes det på mindre end et år at få 
flere end 50 virksomheder og enkeltpersoner som medlemmer af Den 
Eventyrlige Sponsorklub. I dag har klubben flere end 60 medlemmer, og 
udviklingen fortsætter i Harald Nielsens ånd i et tæt samarbejde mellem 
bestyrelsesformand Rudi Nielsen og teaterleder Susanne Vognstrup. 

Et af højdepunkterne i Den Eventyrlige Sponsorklub er den årlige gallafest 
i forsommeren, hvor Eventyrprisen uddeles og de unge talenter optræder 
med uddrag fra årets forestillinger, her fra ”De Vises Sten” i juni 2014.

Efter flere års medlemskab af Den Eventyrlige Sponsorklub og 
sponsorering af premieregaver til de mange medvirkende i Eventyrteatrets 
store forestillinger, blev Rosendahl Design Group i januar 2016 teatrets 
første hovedsponsor. CEO Henrik Rosendahl fortæller: ”Vi er imponeret af 
Eventyrteatrets målrettede arbejde med at udvikle unge, kreative talenter 
– en opgave vi også kender i forhold til vores designere. Desuden er vores 
værdier de samme: at udvikle færdigheder som disciplin, teamsamarbejde 
og helhedsforståelse – og rummeligheden, hvor der skal være plads til 
anderledes og særegne personer.”  

Udover medlemskabet af Sponsorklubben køber Danske Bank hvert 
år to hele forestillinger. Chef for Forretningssupport, Kim Verne, og 
marketingansvarlig Peter Gudsøe fortæller: ”Når vi er i kontakt med 
Eventyrteateret, møder vi altid mennesker, der er drevet af store 
ambitioner og en iver efter at blive dygtigere i morgen, end de var i går. 
I Danske Bank kan vi genkende det at have ambitioner - viljen og lysten 
til at yde sit bedste, så man bliver den bedste indenfor sit felt. Vores 
ambition er at være banken for alle danskere, og vi ønsker at skabe de 
bedste økonomiske forudsætninger for de mange, der hver dag gør sig 
umage med de ting, de involverer sig i. Og når vi samtidigt med at støtte 
unge scenetalenters udvikling kan give vores kunder unikke oplevelser i 
Glassalen i Tivoli, så føler vi, at vi har fat i et partnerskab, der gør en forskel 
for mange. Derfor har vi i Danske Bank valgt at sponsorere Eventyrteatret. 
Tillykke til Susanne Vognstrup og hendes dygtige stab, hvis ambitioner nu 
har resulteret i imponerende 25 år med fantastiske familieforestillinger”. 
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Udover Den Eventyrlige Sponsorklub har Eventyrteatret en 

lang række andre aktuelle samarbejdspartnere: 

Almennyttige fonde
Augustinus Fonden, Bikubenfonden, Den A. P. Møllerske 

Støttefond, Egmont Fonden, Gangstedfonden, Grethe og 

Sigurd Pedersens Fond, Nordea Fonden, Simon Spies Fonden, 

Sydbank Sønderjyllands Fond, Tuborgfondet og Wilhelm 

Hansen Fonden.

Generelle sponsorer og samarbejdspartnere
Adelhardt Coaching, Ark Recording Studio, App Mover, 

Cirkusbygningen, Egypt Air, Eset, Gosh Copenhagen, 

Hammer PR, Hergaard Fotografi , Holmegaard, JMC Hjørring, 

KaffeImperiet, Kildebrønde Frugtplantage, Lephant, London 

Toast Theatre,  Marienlund, Multiline, Nordal Clausen 

Holding, Panduro Hobby, Rosendahl Design Group, Samsung, 

Tilsted & Co, Tivoli, Vintergaard Media og Younes Rejser.

Tidligere eventyrlige samarbejdspartnere
Amager Scenen, AMC-Consult, Amor, Anders And & Co, 

AL Dans, AOF, Berendsen, Bodenhoff, Bodil Pedersen 

Fonden, Bon Bon land, Bustrupfonden, Børnehjælpsdagens 

Jubilæumsfonds Lillebror Pris, Canon, Carl Allers 

Etablissement, Carl F, Cfi ka, Cirkus Dannebrog, Collstrop’s 

Mindelegat, Comtech, Copenship, Copy-Dan, Dafolo, Dansk 

Artistforbund, Dansk Folkeferie, Dansk Kapelmesterforening, 

Danone, Datacomfort, Den Danske Frimurerorden, Deloitte 

& Touche, Den Raben-Levetzauske Fond, Det Kgl. Teater, 

Det Ny Teater, Dyrup, Eventyrteatrets Venner, Fihl-Jensen 

Bogtrykkeri/Offset, Fine Vine, Firma Handler, Fladsaa Turist og 

Taxa Transport, Flise Bent, FLS-Industries Gavefond, Formula 

Automobile, Frederiksberg Tekniske Skole, Folketeatret, 

Fona, FOS, Fredgaard, Fredensborg Indkøbscenter, Galle 

& Jessen, Gladsaxe Teater, Gløggkompagniet, G. B. Fonden, 

G.P. Teaterproduktion, Gramex-Fond, Gunnar Nu Fonden, 

Hamo, Have Kommunikation, H. C. Andersens Conditori 

& Cafe, H. H. Supermarked, Holbech Management, Junckers, 

Kirstens konditori, Koda, Konica-Minolta-Danmark, 

Konvolutfabrikken Extra Aps, Kruse Busselskab, Kyhl Design, 

Lademanns Fond, Lagermann, Lancôme, Ledreborg Slot, 

Leo Burnett Direct/Sales, Lily Brudekjoler, Limenas, Mammut 

Work Wear, Merrild, Musikhuset Åge Jensen, Oak Fundation 

Denmark, Orchidé Chokolade, Oticon Fonden, Rosenborg 

Slot, Papyrus, Pegani, Peter Larsens Kaffe, Pingvin Lakrids, 

Plesner, Svane & Grønborg, Post Danmark, Premier Is, Pure 

Sox, SB Studio/v Søren Bundgaard, Renvi, Seelite, Segafredo,  

Serieforlaget, Slagtøj Centret, Snurre Snup Søndagsklub 

v/Bubber, Sonning Fonden, Spangsberg Chokolade, Stig 

Ditlevsen Design, Tage Frandsen, Intercoiffure, Tante Te, 

Teadan, Teaterværkstedet, Teater Vestvolden, Tommelise, 

Tusind Ting, Unibank-Fonden, Zahles Seminarium, Zippo, 

V. Lindenbergs Eft., V-print, Waldorf Hersted Ragn, Werner 

Studio, Østre Gasværk.

Andre samarbejdspartnere
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KOMMUNIKATION

bt@btilsted.com
www.btilsted.com

Fra forening til erhvervsdrivende fond

I oktober 1991 blev Eventyrteatret dannet som en almindelig 

forening. Senere blev teatret omdannet til en selvejende 

institution, og i dag er Eventyrteatret en erhvervsdrivende fond. 

Det betyder blandt andet, at eventuelle overskud bliver brugt til 

Eventyrteatrets formål og ikke tilfalder privatpersoner. 

Bestyrelsen

Gennem årene er det lykkedes at tiltrække særdeles kompetente 

mennesker til det frivillige arbejde i Eventyrteatrets bestyrelse. 

Formanden har siden 2002 været Rudi Nielsen. Hun har en fortid 

som barnestjerne i 1950’ernes populære ”Far til Fire-fi lm” og 

har desuden i fem årtier drevet virksomheden Rudi & Harald 

med sin mand, Harald Nielsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer 

er erhvervsmanden Fritz H. Schur, skuespiller og sanger 

Annette Heick, jurist Monica Lylloff, direktør Dan Hammer 

samt teaterleder Susanne Vognstrup. Blandt de tidligere 

bestyrelsesmedlemmer er fi lmproducenten Regner Grasten, 

instruktør og tidligere teaterdirektør Jan Hertz, advokat 

Christopher T. Hermann, rektor Gitte H. Transbøl, advokat Vagn 

Ohlsen og prokorist Solon M. Hansen.      

Eventyrlige udgivelser
Siden 1994 har Eventyrteatret udgivet 

sangene fra de store familiemusicals, først på 

kassettebånd og senere på CD. Et resumé af 

eventyrerne imellem sangene blev de første år 

indtalt af skuespilleren Henrik Jandorf og siden 

2012 af skuespilleren Cecilie Stenspil.

Fra 1996 blev der også udgivet videoer af de 

store familiemusicals, først på VHS og siden 

2004 på DVD. Flere af udgivelserne fi ndes på 

landets biblioteker, og mange kan købes i 

Eventyrteatrets WebButik, ved forestillingerne i 

Glassalen eller på Eventyrteatret. 

Den erhversdrivende fond
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