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Kære publikum
Hjertelig velkommen i Glassalen i Tivoli til Eventyrteatrets 
25 års jubilæumsforestilling! 

Eventyrteatrets store familiemusicals har de sidste fem 
år været baseret på de store sagn og myter fra alverdens 
kulturer, som er fyldt med livsvisdom for både børn og 
voksne. Kronen på værket er vores 25 års jubilæums-
forestilling, ”Nilens Stjerne”, som tager udgangspunkt i et 
sagn fra det gamle Egypten, landet der kaldes ”visdommens 
vugge”. 

Vores civilisation står bogstaveligt talt på skuldrene af de 
gamle egyptere, som vi skylder stor tak for deres udvikling 
af matematik, astronomi, ingeniørkunst, skriftsprog og 
kunst. Jeg har med stor glæde besøgt Egypten og beundret 
de enestående bygningsværker, men jeg er mindst lige så 
fascineret af de gamle egypteres livsvisdom.

I vores eventyr om ”Nilens Stjerne” bliver to danske skole-
piger hvirvlet ind i et historisk parallelt univers i oldtidens 
Egypten. Her bliver de vidner til det kaos, der følger, når der 
snydes på vægten, og der opstår en ubalance i verden og 
i kosmos. Dette medfører, at Sirius, den klareste stjerne på 
himlen, der varsler de livgivende oversvømmelser af landet 
langs Nilens bredder, ikke længere skinner, og den bagende 
sol udtørrer jorden og folket sulter.  Når der ikke er balance i 
verden, og det kun er vægten fra én fjer, der giver udslaget, 
så giver det stof til eftertanke i vores moderne verden, 
hvor jorden er meget følsom og skrøbelig, når vi snyder på 
vægten. 

I anledning af Eventyrteatrets 25 års jubilæum vil jeg gerne 
takke alle jer, der har fulgt vores forestillinger. Jeg håber, 
I har fået mange underholdende og tankevækkende 
oplevelser med de unge talenter. Jeg lover, at vi vil fortsætte 
med at udvikle os og leve op til den tillid, I har vist os. 
Med 25 års funklende perler i erindringens kæde, og med 
engagement og livsglæde som drivkraft, tager vi nu hul på 
en ny epoke med nye eventyr, der kan samle børn og voksne 
om teatrets forunderlige verden. 

Jeg håber, I vil følge os 
mange år endnu!
De eventyrligste hilsener

Susanne Vognstrup     
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Danske skoleelever  
Sille: Line Lindersson. Tahira: Sophia Bircow.

Soldater   
Sofi e Uldbjerg, Christian Birkvang, Regitze Poppe, Caroline Bjørner.

Guder 
Skriver- og visdomsguden Thot: Kristoffer Nordentoft. Kærligheds-
gudinden Hathor: Sofi e Løland. Modergudinden Isis: Cilie Brovall. 
Falke- og himmelguden Horus: Magnus Bruno. Retfærdighedsgudinden 
Maat: Tanne Larsson. 
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Guder 
Døds- og balsameringsguden Anubis: Theis Post. 
Kattegudinden Bastet: Mathilde Lundberg.
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Kaosgud og slangegudinder 
Monifa: Cathrine Valencia. Nubia: Linea Olsen. Kaosguden Seth: Malthe Heiberg. Sagira: Nikoline Ryde. Natascha Abel, Selma Munksgaard, 
Katrine Filipovic, Natascha Jessen. 

Soldater   
Sofi e Uldbjerg, Christian Birkvang, Regitze Poppe, Caroline Bjørner.

Præster og vagter 
Præster: Hamadi: Mathias Niclasen. Husani: Thomas Poulsen. Fenuku: Simon Ulvsgaard. Bennu: Andreas Hermansen. 
Præsternes vagter: Casper Øhlers, Mads Kjærbo, Philip Visholm.

Mumier 
Shilana Haugaard, Emil Grundsten. Haba-haba-zut-zut: Philip Würtz. Jeppe Leopold, Isabella Borch, Ida Louise Thorsøe. 
Dronning Neckbet: Frida Reynberg. Sophie Rosendahl, Livia Lund. Nam Nam: Sebastian Hansen. Freja Larsen. 
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Skarabæer 
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Kiki: Eva Paludan. Ravic: Laurids Skovgaard. Nefret: Sofi e Lohmann. Madu: Jacob Spang Olsen.
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PROLOG

Den egyptiske Dronning Nekhbet er hård og magtbegærlig. 
Hendes datter, Prinsesse Tahira, ser fortvivlet, hvordan 
hendes mor kun interesserer sig for sig selv og sine skatte og 
glemmer sit folk. Da Dronning Nekhbet bliver syg og dør, skal 
hendes hjerte vejes i Dommens Hal. Her vil balsamerings- og 
sjakalguden, Anubis, afgøre, om hjertets misgerninger vejer 
tungere end retfærdighedsgudinden Maats fjer. Hvis der er 
balance mellem hjerte og fjer, vil Dronningen få adgang til 
efterlivets frugtbare marker, hvor dødsguden Osiris hersker. 
Prinsesse Tahira frygter, at hendes mors hjerte vejer for 
tungt til at klare prøven. Hun går i forbøn for sin mor hos 
Kaosguden Seth, der lover at hjælpe, hvis Tahira til gengæld 
skænker ham sit hjerte. Prinsessen indgår modvilligt aftalen 
med Seth. Så snart Kaosguden har fået hendes hjerte, sender 
han sine Slangegudinder til Dommens Hal. Her fordrejer de 
hovedet på Anubis og får byttet Prinsessens rene hjerte ud 
med Dronning Nekhbets. Men når der snydes på vægtskålen, 
opstår der en kosmisk ubalance. Seth har opnået det han 
ville: porten til Efterlivet lukker i, og alt er kaos!

To meget forskellige piger, Sille og Tahira er på udfl ugt 
til Glyptoteket med deres klasse. Sille er en utilpasset, 
surmulende type, mens Tahira er bedrevidende og overlegen. 
Da pigerne er alene i museets egyptiske afdeling, hænger 
Tahira en Wadjet-amulet, som hun har stjålet, om halsen på 
Sille og forklarer, at den giver beskyttelse. 

Hendes plan er, at de to piger skal sælge amuletten og 
andre tyvekoster over nettet, men da Sille nægter at være 
med, truer Tahira med at give hende skylden for tyverierne. 
Pludselig sker der en kortslutning, og der bliver mørkt overalt. 
Da lyset kommer igen, springer Sjakalguden Anubis frem fra 
en sarkofag, og lige bag ham dukker Kattegudinden Bastet 
op. De to guder er kommet fra en anden dimension og taler 
om en forsvunden Prinsesse. Men de er langt fra enige om 
noget som helst og skændes som hund og kat. Anubis griber 
fat i Sille og forsvinder med hende gennem sarkofagen. Bastet 
raser over, at han har taget den forkerte pige, og da Tahira 
forsøger at fl ygte, tager Kattegudinden fat i hende og fører 
hende med sig efter Anubis og Sille, fl ere tusinde år tilbage til 
oldtidens Egypten.

I Egypten har Modergudinden Isis og hendes søn, Falkeguden 
Horus, indkaldt de andre guder til krisemøde. Kaosguden 
Seth, Horus’ onkel, har taget kontrollen over selveste 
Solguden Amon-Ra. Nu skinner solen ubønhørligt dag og nat, 
så alt tørrer ud og menneskene lider. Visdommens Gud, Thot, 
er fortvivlet, for jo stærkere Seth bliver, jo svagere bliver Thots 
hustru, Maat, Gudinden for retfærdighed og balance. Isis vil 
sende sin søn, Horus i kamp mod Seth, hvis ikke Anubis snart 
dukker op med den forsvundne Prinsesse, som er den eneste, 
der kan bringe orden i kaos.

Anubis trækker afsted med Sille, som han kalder Prinsesse. Og 
selvom hun protesterer, er hun tvunget til at følge ham. Da en 
gruppe mumier hviskende kalder på Anubis, slipper han Sille, 
som stikker af og forsvinder i mylderet af fattige, sultne folk, 
der bønfalder Amon-Ra om ikke at lade solens stråler brænde 
jordkloden op. Sille tumler forvirret ind i fi re forældreløse 
søskende: storebroren Ravic, hans søstre Nefret og Kiki og 
lillebroren Madu. De advarer hende om, at Seths præster er 
på vej og undrer sig over, at hun intet kender til dem. 

I mellemtiden er Tahira stukket af fra Bastet og løber lige 
i armene på præsterne, der begejstrede genkender hende 
som deres forsvundne Prinsesse. De vil skænke hende til 
Kaosguden Seth og håber, at han til gengæld vil gøre dem 
styrtende rige. Prinsesse Tahira vil blive Seths forbindelse til 
Jorden, og hans magt enorm. Præsterne bukker og skraber for 
Tahira og lover hende guld, kjoler og smykker, og hun følger 
med præsterne ind i templet.

Krokodilleguden Sobek og hans følge er kommet for sent til 
Gudernes møde. Sobek er ulykkelig over, hvor hårdt det er at 
være krokodille, når solens stråler udtørrer vandet i Nilen. 

Kaosguden Seth er derimod begejstret over, at han er ved 
at få magt over alle de andre Guder. Da hans nevø, Horus, 
rasende møder op for at udfordre ham, forsøger Seth at 
lokke ham over på sin side. Horus er skeptisk, for han har ikke 
glemt, at Seth for mange år siden slog hans far, Osiris, ihjel. 
Seth viser sin nevø de to hjerter: Dronningens og Prinsessens. 
Han praler af, at så længe de er i hans besiddelse, har han 
magten, som han til gengæld meget gerne vil dele med Horus. 
Da de forførende og farlige slangegudinder besnærer Horus, 
erkender han, at det bliver meget svært at bekæmpe Seth.

I byen forklarer de fi re søskende Sille, hvordan alt gik galt, da 
Prinsesse Tahira skænkede sit hjerte til Seth og kaos opstod. 
Lige siden har solen skinnet døgnets 24 timer. Så længe det 
ikke bliver nat, kan stjernen Sirius ikke vise sig og varsle Nilens 
oversvømmelser, der giver jorden liv og frugtbarhed. Kiki 
fortæller, at Sirius er den klareste stjerne på nattehimmelen 
og kaldes for Nilens Stjerne. Sille overtaler Ravic og de tre 
andre til at hjælpe med at fi nde Tahira.

Anubis og Bastet er på fl ugt fra en fl ok mumier med en 
frygtindgydende kvinde i spidsen. Da de bliver trængt op i en 
krog, går det op for dem, at kvinden er den afdøde Dronning 
Nekhbet, Tahiras mor. Da porten til Efterlivet er lukket, kan 
ingen døde komme derind, og mumierne hober sig op. 
Dronningen bønfalder Anubis om at hjælpe hendes datter og 
få bragt orden i kaos. Anubis indser begejstret, at han har fået 
sin helt egen mumiehær, som vil adlyde ham i alt.

Pause 20 minutter

1. akt
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Tahira er blevet pyntet, så hun ligner en ægte egyptisk 
Prinsesse. Hun bliver båret gennem gaderne, mens folket 
hylder hende og beder til, at hun ikke bliver så hård som sin 
mor, Dronning Nekhbet. 

Præsterne bringer Tahira ind i templet, hvor de kaster sig på 
jorden, da selveste Seth dukker op, fulgt af Horus. Præsterne 
indser, at de nu skal dyrke to guder og hylder derfor også 
Horus. Seth betragter tilfreds sin trolovede, Prinsesse Tahira, 
og beder præsterne tage vare på et skrin med Prinsessens 
hjerte. Inden Seth forsvinder med Horus, lover han at vende 
tilbage, når brylluppet skal stå. 

Det lykkes Sille og de fi re søskende at liste ind i templet, 
stjæle skrinet og stikke af med det. Desværre fanger vagterne 
Sille, og Præsterne giver ordre til, at hun skal føres væk og 
henrettes.

De fi re søskende er ved at blive overmandet af vagterne, da 
Anubis og Bastet kommer og redder dem og skrinet. De to 
guders glæde over at have fået fat i Prinsessens hjerte slutter 
brat, da de opdager, at skrinet er tomt, og Seth har snydt 
dem. De lægger en farlig plan: Nekhbet og hendes mumier 
skal befri Sille. Derefter skal Sille og Ravic snige sig ind til Seth 
og stjæle de to hjerter, mens Bastet og Anubis distraherer 
ham. 

Da Anubis og Bastet dukker op hos Kaosguden, har Seth 
og Horus travlt med at dele verden imellem sig, mens 
Slangegudinderne hygger om dem. Slangegudinden Nubia 
elsker sin herre, selvom han behandler hende med stor 
ligegyldighed. Mens Anubis og Bastet opholder Seth ved at 
fortælle, at de overvejer at slutte sig til ham, leder Sille og 
Ravic efter hjerterne. Nubia overrasker de to mennesker, men 
i stedet for at røbe dem for Seth, giver hun dem skrinet med 
Tahiras hjerte. Sille forsøger at lokke hende til også at give 
dem Dronningens, men Ravic hiver hende med sig, da han ser, 
at Slangegudinden bliver vred.

I templet er Tahira alene og fortvivlet, for hun husker ikke 
noget om sin fortid. Hun har hørt folket hviske, at hun ikke 
har noget hjerte og da hun mærker, hvor tom hun føler sig, 
overvejer hun, om hun virkelig er hjerteløs? Ravic og Sille 
opsøger hende og giver hende guldskrinet med hendes 

hjerte, og inden hun når at sunde sig, står Dronning Nekhbet 
hos hende. Tahira genkender sin mor og kaster sig i hendes 
arme.

Mumierne sender de skrækslagne præster på fl ugt, mens 
Nekhbet overtaler Tahira til at drage med ned i Dommens 
Hal. Hvis Anubis og Bastet har fået lokket det andet hjerte 
fra Seth, kan hjertevejningen måske gøres om, så porten til 
Efterlivet åbner sig, og Dronningen og de andre mumier kan 
få fred. 

Anubis og Bastet kommer farende og fortæller Sille og de fi re 
søskende, at Seth er rasende. Han har opdaget, at Prinsessens 
hjerte er forsvundet og er i hælene på dem. De må skynde sin 
ned i Dommens Hal, hvor de andre Guder venter. Ravic kysser 
Sille farvel. Han ved, at hun må drage derned uden ham, og 
at de sikkert ikke vil se hinanden igen. Sille tager afsked med 
Ravic, Nefret, Kiki og Madu og følger med Anubis, Bastet, 
Tahira og mumierne til Dommens Hal. 

I Dommens Hal er Thot fortvivlet. Hans hustru, Maat, er 
døende. I modsætning til alle andre tror Isis, at Horus vil 
komme og redde dem alle, men hun får et chok, da hendes 
søn dukker op sammen med Seth og fortæller, at de to nu har 
sluttet sig sammen. Horus fortæller, at de to har delt verden 
imellem sig og forlanger, at Tahira leverer sin hjerte tilbage 
til Seth, og at han selv vil tage Dronningens hjerte. Idet Seth 
giver Dronning Nekhbets hjerte til Horus og truende går 
mod Tahira, går det op for alle, at Horus har snydt sin onkel. 
Horus kaster Dronningens hjerte i favnen på Anubis, og med 
de andre Guders hjælp holder Seth ham fast, mens Anubis 
lægger hjertet på den ene vægtskål. Med sine sidste kræfter 
lægger Retfærdighedsgudinden Maat sin fjer på den anden 
vægtskål. Dronning Nekhbets hjerte er ikke tungt længere, 
og vægten er i balance. Slangegudinden Nubia hjælper den 
svækkede Seth væk, og Maat genvinder alle sine kræfter. 
Retfærdigheden har sejret!

Med Dronning Nekhbet i spidsen går mumierne gennem 
porten til Efterlivet, mens Sille og Tahira hvirvles tilbage til 
København. De to veninder omfavner hinanden og stirrer op 
mod nattehimmelen, hvor de straks får øje på en stjerne, der 
skinner klarere end alle andre: Sirius, Nilens Stjerne.

2. akt
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Teaterleder Susanne Vognstrup har altid været fascineret 
af de gamle egypteres enestående kultur og bygnings-
værker. Her fortæller hun, hvordan fascinationen og 
kærligheden til Egypten har givet inspiration til Eventyr-
teatrets 25 års jubilæumsforestilling, ”Nilens Stjerne”. 

Stjernen   
Idéen til musicalen ”Nilens Stjerne” fi k jeg på en af mine 
rejser til Egypten, hvor jeg en sen aftentime oplevede himlens 
klareste stjerne, Sirius, spejle sig i Nilens smukke vand. Sirius 
kan ses i stjernetegnet Store Hund, som astronomisk er symbol 
for dødsguden Anubis. Igennem tusindvis af år i det gamle 
Egypten varslede Sirius den årlige oversvømmelse af Nilen, 
som gav liv og velstand, når den lyste klarest og stærkest på 
den egyptiske himmel.

Nilen
Nilen er verdens længste fl od 
og har altid været kilden til 
liv, frugtbarhed og velstand 
i Egypten, som ellers blot 
ville være en ørken. Før 
egypterne byggede de store 
dæmninger, der i dag regulerer 
vandstanden i Nilen, steg 
vandstanden i Nilen én gang 
om året og oversvømmede 
jorden langs fl oden. Der var 
masser af mineraler i det 
mørke nilslam, der lagde sig 
som gødning på markerne 
og gjorde dem ualmindeligt 
frugtbare.

For oldtidens egyptere var den 
fysiske verden og religionen 
uadskillelige, og Nilens årlige 
oversvømmelse gav dem en 
forståelse af, at alt kørte i ring. 
Oversvømmelse og høsten blev 
gentaget år efter år, ligesom 
solens op- og nedgang, blev 
gentaget hver dag. Alligevel 
frygtede de, at systemet ville 
gå i stå, og at alt liv dermed 
ville ophøre. Derfor var det 
nødvendigt at gennemføre 
religiøse ritualer for at sikre 
gudernes velvilje, så tingenes 
tilstand aldrig ændrede sig.

Myten om Osiris, 
Horus og Seth
I oldtidens Egypten havde 
guderne stor indfl ydelse på 
begreber som skaberkraft, luft, 
himmel og jord. Guden Osiris 
stod for underverdenen, eller 
livet efter døden. Seth stod 
for kaos, og Horus stod for 
den ordnede verden, kosmos. 
Myten beretter, at kaosguden 
Seth var misundelig på sin bror 
Osiris, som var konge i Egypten. 
Seth slog derfor Osiris ihjel og 
blev konge over Egypten. Men 

Isis og Osiris’ søn, Horus, mente, at han var den retmæssige 
arving til tronen og udfordrede sin onkel. De andre guder 
besluttede, at Horus skulle være deres konge og dømte Seth 
til at regere over ørkenen, de fremmede lande og alt det, 
som var udenfor det balancerede Egypten. Seth blev dermed 
hersker over kaos, mens Horus, som konge over Egypten, stod 
for det ordnede og kosmos. 

Døden og mumierne
En god begravelse var meget vigtig for de gamle egyptere, 
da de ellers ikke kunne leve videre hos Osiris, guden over 
dødsriget. Det var vigtigt, at kroppen blev bevaret som 
en mumie, for kroppen var sjælens evige hjem og derfor 
balsamerede de deres døde. Egypterne mente, at sjælen var 
som en lille usynlig fugl, der forlod graven ved solopgang og 
tilbragte dagen blandt de levende på jorden. Om aftenen 
vendte den tilbage og fi k ny livskraft fra kroppen. Så længe 
kroppen eksisterede, forsynede den sjælen med livskraft.

Hjertevejningen  
Når man døde, var det vigtigt, at hjertevejningen hos 
gudinden Maat gik godt, da man ellers ikke kunne 
komme videre til Osiris i underverdenen. Maat stod for 
sandhed, retfærdighed og den balance, som var så vigtig 
i den egyptiske religion. På hovedet bar hun en fjer, og 
hjertevejningen fandt sted i dommens hal. Her blev Maat´s 
fjer lagt på den ene vægtskål og den afdødes hjerte på den 
anden. Hvis der var balance, og hjertet ikke var for tungt, kom 
sjælen uskadt frem til underverden, og man ville vedblive 
med at være en del af det hjul, der holdt hele verden i gang. 
Man var med til at bevarede balancen. Det var Sjakalguden 
Anubis, der overvågede balsameringen og førte den afdøde 
videre til dommens hal og hjertevejningen, hvor skriverguden 
Thot førte regnskab med resultatet af alle hjertevejninger.

Alle disse gamle myter fra de gamle egyptere har inspireret 
forfatteren Gunvor Reynberg til det underholdende og 
lærerige eventyr om Nilens Stjerne. Vi håber, at det vil 
give dig interesse for det gamle Egypten og kan anbefale 
både børn og voksne at besøge Glyptotekets enestående 
egyptologiske samling, hvor vores eventyr om Nilens Stjerne 
begynder.

Inspirationen til ”Nilens Stjerne” 

Ankh tegnet betyder ”evigt 
liv” og kaldes Livets nøgle. 
Hieroglyf betyder helligt 
tegn. Egypterne mente, at 
tegnene havde magisk kraft, 
og at det var visdoms- og 
skriverguden Thot, der gav 
skriften til menneskene.

Guderne Anubis og Osiris.

Blandt de mange dagligdags ting, som de gamle egyptere opfandt for 
fl ere tusinde år siden er: Papyrus og blæk, nøgler og låse, sminke og 
sejlbåde. Desuden lagde de grunden til lægevidenskaben, og mange 
mener, at deres imponerende bygningsværker, ikke mindst pyramiderne, 
aldrig er blevet overgået. 
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I 25 år har Eventyrteatrets familiemusicals været 
baseret på klassiske eventyr og sagn fra de store 
verdensmytologier, hvor liv og død er centrale 
elementer – temaer, som mange ikke forbinder med 
familieforestillinger. Men for teaterleder Susanne 
Vognstrup og forfatter Gunvor Reynberg er det 
naturligt at lave familiemusicals 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 skriver introduktioner til eventyrerne og 
deler sin viden om alverdens kulturer og mytologier til 
inspiration for forfatteren.  

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, 
Rusland 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 i alle de gamle kulturers sagn 
og legender. Derfor er de også vigtige elementer i vores 
forestillinger, og i særlig grad ”Nilens Stjerne”.  

Gunvor: Livet er vel ét langt farvel, fra vi bliver født. 
Og da vores børn jo skal lære at klare sig selv, skal vi 
ikke pakke dem for meget ind i vat. Derfor skal vi også i 
teaterforestillinger beskæftige os med livets store spørgsmål 
og dermed respektere børn som ligestillede mennesker. 
Men selvfølgelig handler det også om måden, vi fortæller 
historierne på i forhold til børn og unge. 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 fl este familier 
efterhånden taler mere naturligt om det. Både børn og 
voksne oplever det jo hele tiden i hverdagen.

Gunvor: Svært forståelige emner fortjener også god 
humor! For børn og voksne skal også kunne mødes i 
latteren, når det handler om eksistentielle spørgsmål. 
Men fordi vores eventyr altid skal kunne forstås på fl ere 
planer, er det jo ikke sikkert, at de ler af det samme. 

Susanne: I mange af de gamle religioner havde man meget 
praktisk udstyret guderne med menneskelige egenskaber. 
Det gør det nu en gang lettere at forstå dem, når de ligner 
os mennesker, og sådan er det også i vores forestillinger. 
Vi kan genkende gudernes 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 er 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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Siden Susanne Vognstrup grundlagde Eventyrteatret i 1991, 
har det udviklet sig til at blive danske børnefamiliers fore-
trukne musicalteater, som hvert år opfører to nye eventyr-
musicals, hvor alle medvirkende er børn og unge med særligt 
talent for sang, dans og skuespil.

Familieteater i Tivoli
I efterårsferien og julemåneden oplever 35.000 børn og voksne 
Eventyrteatrets populære familiemusicals i Glassalen i Tivoli. 
De eventyrlige forestillinger har fl ere lag og giver børn og 
voksne en fælles teateroplevelse, som både kan underholde 
og skabe dialog. Anmelderne giver stjernedrys til de unge 
scenetalenter, og både børnefamilierne og branchen har 
belønnet de unge scenetalenter med adskillige priser:

Børne- og familiepriser
I 2014 blev Eventyrteatret både kåret til ”Byens bedste familie-
oplevelse” af Berlingskes AOK og til ”Bedste børneteater” af 
børnefamilie-sitet Børn i Byen – en pris som teatret genvandt i 
2015 og netop er blevet nomineret til for tredje år i træk. Efter 
nytår blev julemusicalen ”Stjernedrys og Nissekys” udnævnt 
til ”Bedste børneforestilling 2015” af CPH Culture, og i juni 
fi k Eventyrteatret endnu en pris fra AOK, denne gang ”Byens 
bedste for børn”.

Talentudvikling
De medvirkende i Eventyrteatrets musicals er elever på teatrets 
Dramaskole i Søborg, hvor 300 unge talenter mellem 7 og 
20 år, fra januar til april, modtager undervisning af erfarne 
scenekunstnere i de vigtigste discipliner inden for teater og 
musical. Ved den årlige optagelsesprøve i november bliver 50 - 
100 ansøgere optaget, og ved en audition i foråret udtages de 
medvirkende til efterårets og julens forestillinger og shows.

Scene- og livskunstnere
For nogle børn og unge er Eventyrteatret et naturligt 
springbræt til en karriere som professionelle scenekunstnere 
– men det er teatrets ambition, at alle eventyrbørn bliver 
livskunstnere og kan bruge kompetencer og erfaringer fra 
det professionelle teaterarbejde, uanset hvilken vej de vælger. 
Siden 2014 har teatret hvert år uddelt Eventyrprisen til et 

tidligere ”eventyrbarn”, som har gjort sig særligt bemærket 
i dansk kulturliv. De tre første modtagere har været skue-
spillerne Cecilie Stenspil og Amalie Dollerup samt danseren 
og koreografen Silas Holst. Alle tre har bemærkelsesværdige 
karrierer som scenekunstnere og samtidig efterlevet Eventyr-
teatrets motto om, at ”det kræver talent at have talent”.

Shows 
Ud over familiemusicals i Tivoli optræder Eventyrteatret med 
eventyr- og juleshows i virksomheder, indkøbscentre og 
forlystelsesparker samt på festivaller. Flere af de unge teater-
talenter medvirker sideløbende i fi lm, tv og radio – og høres 
især som stemmer i tegnefi lm.

Samarbejde
Eventyrteatret modtager ikke offentlig støtte fra teater- eller 
fritidsloven. Derfor kommer teatrets indtægter overvejende 
fra billetsalg, brugerbetaling og honorarer. Som et værdifuldt 
supplement modtager teatret økonomisk støtte fra en bred 
kreds af fonde, virksomheder og privatpersoner. Den Eventyr-
lige Sponsorklub, som blev etableret i 2013, tæller i dag ca. 60 
virksomheder, og desuden støtter en lang række forældre og 
venner teatret gennem mange forskellige former for frivilligt 
arbejde. Alle støtter på hver deres måde den eventyrlige 
idé, som nu i 25 år har vist sin eksistensberettigelse i dansk 
teaterliv.

Bestyrelse
Medlemmerne af Eventyrteatrets bestyrelse er formand Rudi 
Nielsen samt Fritz H. Schur, Dan Hammer, Annette Heick, 
Monica Lylloff og Susanne Vognstrup. 

Om Eventyrteatret

Mere info, besøg os på: 

www.eset.dk

DINE BØRN ONLINE

Livet online kan være 

et helt eventyr. Med 

ESET Smart Security 

sørger du for, at dine 

børn er beskyttet 

med funktionen 

Forældre-kontrol.

BESKYT
E

Hjælp os med at vinde Børn i byens pris 
i kategorien ”Bedste børneteater” 

for tredje år i træk.

Stem på bornibyen.dk 
senest 3. november! 
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I 25 år har Eventyrteatret klaret sig uden offentlig støtte. 
Til gengæld har hundredvis af private virksomheder og 
almennyttige fonde støttet teatrets arbejde med at udvikle 
unge teatertalenter og lave eventyrmusicals, der kan samle 
børn og voksne om teatrets forunderlige verden.

I samarbejde med fodboldlegenden og erhvervsmanden, 
Harald Nielsen, etablerede Eventyrteatret i 2013 en 
sponsorklub, hvor virksomheder og personer kan støtte 
arbejdet med de unge talenter: Det har vist sig at være 
en bæredygtig idé, som både virksomhederne og teatret 
har gavn af, og i dag har Den Eventyrlige Sponsorklub ca. 
60 medlemmer. Sponsorernes støtte gør det blandt andet 
muligt at give de unge talenter ekstra undervisningstilbud 
og kursusforløb. 

Blandt sponsorklubbens aktiviteter er premiere- og 
særforestillinger og fl ere årlige virksomhedsbesøg, hvor 
man kan styrke sit netværk. For mange medlemmer er 
prikken over i’et den årlige gallafest, hvor eventyrbørnene 
optræder og Eventyrprisen uddeles til et tidligere 
eventyrbarn, som har gjort sig særligt bemærket som 
scenekunstner – endnu et initiativ, som sponsorerne har 
gjort muligt.  

Den Eventyrlige Sponsorklub   

Eventyrbørnene underholder ved Gallafesten.

Har din virksomhed lyst til at blive medlem af 

Den Eventyrlige Sponsorklub
– eller støtte Eventyrteatret med produkter og tjenesteydelse, kan du kontakte teaterleder 

Susanne Vognstrup på telefon 36 17 26 01 eller susanne@eventyrteatret.dk

Excellente præstationer og eventyrlige oplevelser 

Gosh Copenhagen er en af de 60 virksomheder i Den Even-
tyrlige Sponsorklub og har i mange år støttet Eventyr-
teatret med en bred vifte af sminkeprodukter, både til 
forestillingerne og sminkeundervisningen på Dramaskolen. 
Direktør Bo Tjellesen fortæller: Da jeg første gang op-
levede de unge talenter på scenen, forventede jeg at se 
en skolekomedie på lidt højere niveau. I stedet fi k jeg en 
fantastisk teateroplevelse på professionelt niveau med 
eksotiske kostumer og excellente præstationer af de unge 
talenter. Den unikke kva-
litet, som Eventyrteatret 
leverer år efter år, vil Gosh 
Copenhagen gerne være 
med til at støtte, og det er jo 
åbenlyst, at de eventyrlige 
kostumer og sminke er en 
væsentlig del af publikums 
oplevelse. Som sidegevinst 
vil vi naturligvis være glade, 
hvis de eventyrbørn, der 
som voksne får en profes-
sionel scene-karriere, vil 
huske vores produkter for 
deres kvalitet.           

Direktør Bo Tjellesen

Den Eventyrlige Sponsorklub 2016

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 I/S 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, Formula Automobile, 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 E.G., 
Sotea, Tegnestuen Refnov, The Fun,d Management Co, 
Tivoli, Trine K Travel Design, Uggerhøj Biler, Vanløse 
Trælasthandel, WHTS, Wilhelm Hansen Musikforlag.
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På trods af sin unge alder har 8-årige Luca Coker fra Hvidovre 
allerede erfaringer som fi lmskuespiller, da han har spillet 
hovedrollen i spillefi lmen ”Vilads fra Valby”, men ”Nilens 
Stjerne” er hans første teaterforestilling. Luca medvirker i 
Paraden, der både medvirker i de store sange i forestillingen 
og underholder publikum uden for Glassalen.

Da jeg kom til min allerførste prøve, var jeg lidt genert. Jeg var 
den yngste og kendte kun én af de andre, som jeg havde gået 
på hold med. Men de store tog rigtigt godt imod mig, så jeg 
faldt ret hurtigt til. Selvom jeg har lavet fi lm, er det noget helt 
andet at lave teater. Man er jo mere i kontakt med publikum. 

Det prøvede jeg første gang, da 
vi skulle dele fl yers ud om vores 
forestilling til fodboldpublikum 
inde i Parken, og det var en 
god ”generalprøve”. Nu hvor 
premieren nærmer sig, kan jeg 
godt mærke sådan lidt wouw-
fornemmelse i maven. Det er jo 
første gang, jeg skal optræde 
for næsten tusind mennesker til 
hver forestilling, men jeg føler 
mig tryg sammen med de andre 
eventyrbørn, så det skal nok gå!   

Sophia Spang Olsen fra Hørsholm begyndte som kun 6-årig 
på Eventyrteatrets Dramaskole og får nu sin debut i ”Nilens 
Stjerne” som den mindste af skarabæerne.  

Jeg har været super heldig, fordi min første rolle er sådan 
lidt speciel. Jeg er den mindste og frækkeste af skarabæerne. 
Derfor skal jeg med vilje lave nogle af dansetrinene sådan lidt 
forkert, og det er altså ret sejt at få sådan en frihed til at gøre 
tingene på min egen måde. Da jeg er ret god til gymnastik, 
får jeg også lov til at lave nogle vejrmøller og araberspring. 
Der har været en god stemning hos skarabæerne helt fra 
begyndelsen, og det betyder meget, fordi vi kommer ret tæt 

på hinanden, når vi øver. Jeg 
synes også, at jeg har opdaget 
nogle følelser i mig selv, som jeg 
ikke har oplevet før. Hvis jeg får 
sus i maven op til premieren, og 
mit hjerte kommer til at svulme 
lidt op, så har jeg lært, at jeg 
bare skal tage det roligt og gøre 
det allerbedste jeg kan. Så kan 
jeg jo ikke gøre mere!        

Sophia og Luca – to debuttanter  
Der er 100 medvirkende i ”Nilens Stjerne” i alderen 7 til 21 år. Blandt de yngste er to 
8-årige talenter, som for første gang skal medvirke i en teaterforestilling. Her fortæller 
Sophia og Luca om deres eventyrlige debut.  

Tjek alle vores nye rammer!

Vil du vide, hvor den nærmeste Panduro-forretning ligger? 
Se: pandurohobby.dk

Garanteret personligt
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Ved gallafesten for Den Eventyrteatrets Sponsorklub i maj blev 
Eventyrprisen 2016 tildelt skuespilleren Amalie Dollerup, som 
var blandt de første børn, som blev optaget på Eventyrteatret. 
Som bare 5-årig var Amalie det yngste eventyrbarn nogen-
sinde, og den lille pige med det store talent blev hurtigt hele 
teatrets lille maskot. Allerede i 1992 fi k hun en rolle i Eventyr-
teatrets første musical, ”Snehvide”, og i sommeren 1993 var 
hun den bærende kraft i musicalen ”Jorden rundt i 80 minut-
ter” på i Cirkusrevyens telt på Dyrehavsbakken. Ved prisover-
rækkelsen sagde teaterleder Susanne Vognstrup blandt andet: 

I mine øjne er det en af dine største præstationer, at du så 
fornemt har tacklet den overgang fra barneskuespiller til 
voksen skuespiller, som ofte er forbundet med store udfor-

dringer. Der er virkelig mange snubletråde og fælder, og du 
har undgået dem alle – både på grund af dine personlige 
egenskaber og fordi du har haft et godt bagland. Derfor er 
du en af de meget få scenekunstnere, der har formået at blive 
folkeeje, både som barne- og voksenskuespiller. 

Efter at have medvirket i Eventyrteatrets tre første forestil-
linger fi k Amalie en enestående karriere som barneskuespiller, 
hvor hun bl.a. medvirkede i 1990’ernes populære tv-serier 
”Strisser på Samsø” og ”Kun en pige”, hvor hun spillede Lise 
Nørgaard som barn, og 98-årige Lise Nørgaard havde da også 
sendt en videohilsen til årets prismodtager, som hun beundrer 
og har fulgt på skærmen.

I dag er Amalie igen blevet landskendt for sin rolle som 
Amanda i den populære tv-serie, ”Badehotellet”, hvor hun 
bl.a. spiller sammen med forrige års Eventyrpris-modtager, 
Cecilie Stenspil. Og til næste år skal Amalie Dollerup spille 
sammen med sidste års Eventyrpris-modtager, Silas Holst, 
i musicalen ”Saturday Night Fever”. Som 33-årig er det 
sjældne talent igen tilbage i musicalens verden, hvor det hele 
begyndte – i Eventyrteatret. 

Eventyrprisen 2016 til Amalie Dollerup

I JERES VIRKSOMHEDI JERES VIRKSOMHEDI JERES VIRKSOMHED
Eventyrlig underholdning    

Vi kan også tilbyde fi rmabilletter med rabat til Eventyrteatrets julemusical ”Et Juleeventyr” november/december 2016 
og til Eventyrteatrets store familiemusical ”Kongen og Tiggertøsen” i oktober 2017.

Se mere på eventyrteatret.dk og ring og hør mere om de mange muligheder på telefon 36 17 26 01.    

Din virksomhed kan få topprofessionelle shows med de unge talenter fra Eventyrteatret 
til alle typer events for jeres medarbejdere og forretningsforbindelser. 

”

Eventyrprisen
Eventyrprisen blev stiftet i samarbejde med Den Eventyrlige 
Sponsorklub i juni 2014, hvor den første gang blev uddelt til 
skuespilleren, Cecilie Stenspil og året efter til musicalstjernen Silas 
Holst. Ud over æren bestod Eventyrprisen 2016 af et fl ot Arne 
Jacobsen-ur doneret af Eventyrteatrets hovedsponsor, Rosendahl 
Design Group, en rejse til London doneret af Trine K Travel Design 
samt produkter fra Gosh og en taske fra Rudi & Harald.  

Prismodtageren med nutidens unge talenter.
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I oktober 2016 er det 25 år siden, Susanne Vognstrup 
grundlagde Eventyrteatret. Den eventyrlige idé 
blev hurtigt til handling, og efter mindre end et år 
havde 10.000 købt billetter til teatrets første musical, 
”Snehvide” på Amager Scenen.

I anledning af jubilæet har teatret, i samarbejde med 
kommunikationsbureauet Tilsted & Co, udgivet 
jubilæumsbogen ”Den eventyrlige idé”: 80 sider i A4 
størrelse med fl ere end 300 fl otte fotos fra et kvart 
århundredes unik og eventyrlig teaterhistorie. Du 
kan blandt andet læse Susanne Vognstrups historie 
om, hvordan teatret udviklede sig. I tidslinjen er der 
for hvert år to sider med fotos fra årets forestillinger 
og andre aktiviteter. Desuden er der artikler om 
Dramaskolen, kostumerne og teatrets sponsorer. Og 
det hele er krydret med jubilæumshilsener fra en lang 
række samarbejdspartnere og tidligere eventyrbørn.

Jubilæumsbogen ”Den eventyrlige idé” koster 50 kr. og 
kan købes i boden i Glassalen, i Eventyrteatret i Søborg 
eller i WebButikken på Eventyrteatrets hjemmeside.                 

Eventyrteatret 25 år
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JUBILÆUMSKONKURRENCE 
Vind et krydstogt på Nilen eller billetter til 
Eventyrteatrets julemusical ”Et juleeventyr”  
Deltag i konkurrencen om et eventyrligt krydstogt på Nilen i Egypten for 2 personer i 5 dage med Younes Rejser 
og Egypt Air samt 10 x 4 teaterbilletter til Eventyrteatrets julemusical ”Et Juleeventyr”! Udfyld konkurrencesedlen, 
som du har fået sammen med programmet, og læg den i boksen ved Eventyrteatrets salgsbod. 
Vinderne trækkes tirsdag 25. oktober 2016 og får besked samme dag.

HOVEDPRÆMIE
En eventyrlig rejse gennem det antikke Egypten 
Det er en uforglemmelig oplevelse at sejle langsomt op ad Nilen 
og se de fantastiske, sagnomspundne seværdigheder og templer, 
som faraonerne opførte langs Nilen: Se Kongernes Dal, Hatshepsut’s 
Dødetempel, Memnon-kolosserne og Edfu Templet samt Aswan-
dæmningen og de storslåede Luxor- og Karnaktempler. Besøg også 
dobbelttemplet Kom Ombo, som er viet til falkeguden Horus og 
krokodilleguden Sobek, som er blandt guderne i ”Nilens Stjerne”. 

ANDENPRÆMIER
Billetter til Eventyrteatrets Julemusical ”Et juleeventyr”
10 heldige vindere får hver 4 billetter til en valgfri forestilling i Glassalen med 
Eventyrteatrets julemusical ”Et Juleeventyr”, som spiller fra 26. november til 18. 
december Teaterbilletterne giver fri adgang til Jul i Tivoli på spilledagen, så 
familien kan få en hyggelig eftermiddag med både julemusical og Tivolitur.     

75Præsternes 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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lag, håndmalet i de velkendte blomstermønstre.

62

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.  

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”.

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

D
en eventyrlige idé...
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Eventyrteatrets familiemusicals
1992
Snehvide. 
Amager Scenen

2001
Snedronningen. Cirkus-
bygningen – 10 års 
jubilæumsforestilling
Hjælp! Det er Jul. 
Glassalen i Tivoli
Postnisserne på mærkerne. 
Amager Centret

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

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

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

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

1994
Tornerose.
Amager Scenen
Julefeens bedste gave. 
Amager Centret

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

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

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

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

2013
El Dorado – jagten 
på den gyldne by. 
Glassalen i Tivoli
Julemandens Lærling. 
Glassalen i Tivoli

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

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

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

1997
Svinedrengen. 
Det Ny Teater
Kalendergaven.
City 2

2006
Elverhøj –15 års jubilæums-
forestilling. Glassalen i Tivoli
Nissemysteriet. 
Glassalen i Tivoli

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

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

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

2016
Nilens Stjerne.  
Glassalen i Tivoli

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

2008
Den bestøvlede kat. 
Glassalen i Tivoli
Gran, gys og genfærd. 
Glassalen i Tivoli
Eventyrskovens hemme-
lighed. Fields

KOMMER I 
NOVEMBER 2016
Et Juleeventyr.
Glassalen i Tivoli

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

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

KOMMENDE MUSICAL 
I OKTOBER 2017
Kongen og Tiggertøsen. 
Glassalen i Tivoli
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KOMMUNIKATION
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Tilmelding senest torsdag 27. oktober 2016
Se mere på eventyrteatret.dk/dramaskole

OPTAGELSESPRØVE
1.- 4 november 2016
til Eventyrteatrets Dramaskole 2017

På Eventyrteatrets Dramaskole får du under-
visning i teater og musical af professionelle 
scenekunstnere tre timer om ugen fra januar 
til april 2017.

Du kommer med i et unikt fællesskab 
med 300 andre teatertalenter og kan gå 
til audition på Eventyrteatrets musicals 
og shows.

EVENTYRTEATRETS DRAMASKOLE
– det kræver talent at have talent



 Eventyrteatret · Østmarken 4 · 2860 Søborg · Tlf. 36 17 26 01 · Billet 36 17 26 02
eventyrteatret@eventyrteatret.dk · www.eventyrteatret.dk

Oplev Eventyrteatrets julemusical ”Et Juleeventyr” i Glassalen, 
lørdage og søndage fra 26. november til 18. december.

Enhedspris 210 kr. + gebyr. Se mere på eventyrteatret.dk

Følg os på Facebook, YouTube, Instagram,
eventyrteatret.dk og i Nyhedsbrevet

I oktober 2017 kan du opleve Eventyrteatrets nye store familiemusical i Glassalen 
”Kongen og Tiggertøsen” – et spændende eventyr fra Christian 4.s København.

KOMMENDE FORESTILLINGER
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