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Kære publikum
Velkommen i Glassalen til en ny eventyrmusical, 
”Rapunzel”. I alle de 31 år hvor Eventyrteatret har 
eksisteret, har det altid stået mig nært at skabe et 
miljø for børn og unge, hvor de i trygge rammer har 
kunnet udvikle deres talent og samtidig være dem 
de er.

Mange børn og unge oplever desværre på et tidspunkt 
at føle sig forkerte, anderledes og udenfor. Hos 
Eventyrteatret arbejder vi for at skabe plads til alle. 
Det er derfor helt eventyrligt, at vi i år kan præsentere 
en forestilling, hvis tema er i tråd med vores visioner 
for de rammer, som vi danner for de unge mennesker.

På Eventyrteatret stræber vi efter at gøre børn 
og unge til livskunstnere. De skal ikke kun være 
talentfulde, når det kommer til sang, dans og 
dramatik, men også have talent for at være sammen 
med andre mennesker og behandle andre, som de 
selv vil behandles.

I tider som disse, der for mange er præget af 
usikkerhed, er det om noget vigtigt at stå sammen 
og rumme hinanden, og hjælpe vores børn og unge 
med at lære at have forståelse for deres omverden 
og deres medmennesker.

Med Eventyrteatrets Rapunzel hylder vi 
mangfoldigheden, og det at være anderledes. 
Vi glæder os til at præsentere jer for en 
eventyrmusical, der forhåbentlig både kan give stof 
til eftertanke og smil på læben. En familieforestilling 
der kan forstås på fl ere planer af både børn og 
voksne, og som ikke kun er en underholdende, 
men forhåbentlig også en tankevækkende og 
dejlig oplevelse.

Rigtig god fornøjelse.
De eventyrligste hilsener

Susanne Vognstrup
Teaterdirektør
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Manuskriptforfatter: Gunvor Reynberg
Komponister:  Mathias M. Munck, 
 Rasmus M. Munck
Instruktør:  Bo Skødebjerg
Scenograf:  Anders D. Bendstrup
Kostumedesigner:  Christine Brincker
Koreograf:  Henrik Lund
Sanginstruktør:  Lisa Tjalve
Sminkør:  Nina Samuelsen
Lysdesigner:  Peter Clausen
Lyddesigner:  Steven Winter-Madsen
Microport:  Flemming Nielsen, 
 Julius Molsen 

Spotførere:  Julie Christiansen, 
 Klara S. Kristensen,
 Mathilde Søgaard Larsen,  
 Nikoline Ørum 
Forestillingsleder:  Linda Lykke Tilgaard 
Kulissebygger:  Theis Witzel
Rekvisitør:  Ane Løkken
Instruktørassistent: Jasmin Dahm Jacobsen 
Koreografassistent: Maria Lund Skrubbeltang
Kostumeassistent:  Masja R. Aalstrup 
Paradeinstruktør: Silje Reichter Aass 
Paradeassistent: Sofi e Kristiansen 
Produktionsleder:  Ditte Cecilie Lyngsø

SoMe:  Johanna Majgaard 
Plakat:  Per O

Eventyrteatrets administration
Studentermedhj.: Nicoline Thomhav
Bogholder:  Marianne Friis
Billetsalg og IT:  Mikkel Hauge Kofoed 
Billetsalg:  Lone Hillo
Sekretær:  Sofi e Eriksen
Teaterdirektør:  Susanne Vognstrup



Cauda: Freja Larsen, Rapunzel: Julia Bircow,  
Taraxa: Emma Grant-Rosendahl

Zumba: Laurits Hjertholm, Pavo: Bertil C. Eliassen, Feri: Leopold Christian Ingolf af Rosenborg, Salta: Erik Hald, Flexi: Theo Leonardo Hansen, 
Ira: Ella Kring Henriksen

Veki: Samuel Traum, Sensa: Trine Marie Wisborg,  
Somni: Sebastian Halberg
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IRISIANERE
Emilia Refnov, Frederikke Zierau Christensen, Mathilde Sahl, Jasmin Jacobsen, Andrea Kyhnæb,   
Fiona Wulff, Lola Kyst, Ida Procter, Esther Kharosh, Josephine Wesselhoff, Silas Lange, Elias Meyer Jacobsen

SØSTRE
Sara Sønderskov, Lavia: Augusta Habekost Nørrevang, Sofi e Juul-Mortensen, Cornelia Kruse, Julie Brinch Sørensen, Striga: Katharina Kapsch, 
Marie Winther, Spina: Clara Dragsted Hansen, Olivia Powers, Mira Kastrup, Glacia: Ida Maria Andersen, Malum: Sophie Sand, Malitia: Iris Mealor
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LEJRENS PIGER
Juliane Bærentzen, Isabel Siersbæk, Sophie Hasselblad, Ziggie Jandorf, Maja Lage-Hansen, Idun Mealor, Cecilia Wegeberg

MINEARBEJDERNE
Romeo Dahl, William Klink Rasmussen, Kento: Lucas Steen Boo, Johannes Borgwardt-Stampe, Anders Grønning, 
Maja Osmani Winther, Sander Løkke Borg, August Elmer Lassenius Kramp, Pipajo: Julius Vincent Kjær Mathiesen, Felix Folkenberg Eriksen, Ajnur Nedzad Zulic, 
Emily Bishop, Dip: Isak Faurholm, Maiken Mhigs Petterson

TOTTERNE
Krep: Liva Piil, Krølle: Noemi Carbone Mannov, Krus: Mia Ellen Kjær 
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Siden Eventyrteatret begyndte at lave forestillinger 
for over 30 år siden, har den Eventyrlige Parade 
været et fast spændende element i de store 
eventyrmusicals i efterårsferien. Paraden består af 
en gruppe børn og unge i eventyrlige kostumer, som 
interagerer med publikum. De byder velkommen og 
sørger for, at den eventyrlige stemning kan brede 
sig allerede inden publikum tager plads i salen og de 
giver således en samlet oplevelse af Eventyrteatret. 

Dette års paradeinstruktør er Silje Reichert Aass. 
Hun har som barn og ung selv været eventyrbarn 
og medvirket både i Paraden og i mange 
forestillinger på scenen. Siden har hun uddannet 
sig som danser og er cand. mag i Teatervidenskab 
og Performancestudier. Silje underviser ligeledes 
på Dramaskolen og er nu for anden gang 
paradeinstruktør.

Det første og sidste publikum oplever 
De unge skuespillere i Paraden er de første, 
publikum møder. De byder velkommen og 
skaber samtidig en stil- og tidsmæssig ramme om 
forestillingen. Desuden underholder de i pausen 
ude foran Glassalen og medvirker derudover i 
forestillingens store sangnumre, hvor de synger 
blandt publikum i salens gange. Paraden er også de 
sidste, publikum oplever, når de forlader Glassalen.

Dialog med publikum 
Paradens unge skuespillere bliver grundigt trænet 
til dialog med publikum. Særligt for de yngre børn 
er denne dialog med skuespillerne en helt speciel 
oplevelse. Mange af vores trofaste publikummer 
har senere fortalt, at netop dialogen med parade-
skuespillerne gjorde et stort indtryk på dem og som 
virkelig satte sig fast i deres erindring.

Paraden – En eventyrlig ramme

PARADEN
Alma Engskov, Alvilde Bloch, Anna Bay Rasmussen, Aron Lind, Carl Roliggaard, Cecilia Hviid, Celina Petersen, Eva Maria Koppel, Gustav Schmidt, 
Hannah Holt, Harald Norrbom, Jasmin Ausker Petersen, Kamma Lind, Katrine Jessen, Katrine Lindholm, Laura Thomsen, Lian Mascarenhas, Olivia 
Hesselgren, Pelle Mortensen, Rosalina Faurby, Sia Lindhart, Sofi a Delic, Sofi e Amalie Hansen, Sophia Kjellerup, Uma Døy Hjøllund, Valentina Borly. 
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I landet HEROIKUM er der goldt og koldt og ingen 
må skille sig ud. De ”anderledes” børn og unge 
anbringes i lejre, hvor de lærer at skjule deres 
skavanker, så de kan lukkes ud, som gode og 
nyttige samfundsborgere. Heroikum regeres af en 
gruppe der kalder sig Søstrene. De styrer landets 
mange diamantminer og lejrene med hård hånd.

I en af lejrene befi nder Rapunzel sig, hun har 
ligesom veninderne, Cauda og Taraxa, været 
spærret inde det meste af sit liv, fordi hun med sit 
utrolige lange hår betegnes som ”anderledes.” 
Rapunzel vil gøre oprør og da veninderne hører 
Rapunzels plan om, at de skal afsløre deres 
hemmeligheder, bliver de skræmte. Rapunzel 
hjælper et forelsket par, Veki og Sensa, på fl ugt 
fra lejren sammen med Taraxa, mens Rapunzel 
selv bliver fanget af Søstrene og ført bort. De 
fl ygtende vil søge asyl i nabolandet Irisia, men på 
vejen dertil støder de på nogle minearbejdere, 
som slider og slæber under Søstrenes styre. 

Den oprørske Rapunzel bliver spærret inde i et 
tårn uden døre. Den eneste måde hun får mad på, 
er når Søstrenes leder Malitia, klatrer op i tårnet 
ved hjælp af Rapunzels lange fl etning. Malitia 
ved, at det er håret der giver Rapunzel kræfter og 
styrke, men hverken saks eller kniv kan få bugt 
med den tykke fl etning. Malitia lover Rapunzel, 
at hun kan blive fri, hvis hun til gengæld skænker 
Søstrene sit hår. Rapunzel er stædig og vil ikke 
give efter.

I landet Irisia er befolkningen helt anderledes. 
Her er alle frie, farverige, og meget forfængelige. 
Irisianerne køber diamanter fra heroikanerne og 

leverer til gengæld frugt, grøntsager og blomster, 
som landet er rigt på. Irisianerne ved godt at 
befolkningen i Heroikum ikke har det særlig godt, 
men vil hellere holde en god fest end at tænke på 
det.

Tre irisianere, med Flexi i spidsen, er sendt 
til Heroikum med et vognlæs afgrøder for 
at handle. De kommer forbi tårnet og hører 
tilfældigvis, hvordan Malitia råber: ”Rapunzel 
kast ned dit lange hår, ellers ved du hvordan det 
går,” hvorefter en lang fl etning til deres store 
forundring daler ned fra tårnets vindue.

Flexi vil fi nde ud af hvem, der holdes fanget, og 
klatrer op i tårnet. Her forelsker han sig straks i 
Rapunzel, og forsøger at få hende med til Irisia. 
Rapunzel er fristet men hun er bange for hvad 
Malitia vil gøre ved hendes veninde Cauda, hvis 
hun fl ygter fra tårnet. Flexi er nødt til at drage 
videre, men giver Rapunzel et reb, så hun kan 
klatre ned, hvis hun fortryder. 

Dagen efter dukker Malitia op i tårnet og hun 
har Cauda med, som hun tvinger til at afsløre sin 
hemmelighed: Hun er født med hale. Da Malitia 
tager en kniv og truer med at fjerne Caudas hale, 
skærer Rapunzel sin fl etning af og synker sammen 
på gulvet. Malitia erfarer triumferende, at den 
eneste, der kunne fjerne det magiske hår, var 
Rapunzel selv. Rapunzel og Cauda får nu deres 
frihed, men Rapunzel har mistet al glæde og tro 
på livet og vælger at blive alene tilbage i tårnet.

Pause 20 minutter

1. akt
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Rapunzel ligger opgivende på gulvet, da 
tre spøjse hårtotter, kaldet Totterne, dukker 
op. De fi nder Flexis reb og får hende med 
ned fra tårnet. I mellemtiden er de unge 
fl ygtninge nået til Irisia. Rapunzels veninde 
Taraxa forsøger at samle et hold der vil tage 
med tilbage til Heroikum og befri Rapunzel. 
Irisianernes leder er dog ikke meget for at 
provokere de stærke Søstre. Veki og Sensa 
har travlt med at erklære hinanden deres 
kærlighed. De opdager at grunden til at de i sin 
tid blev spærret inde i lejrene er den samme: 
Deres prikkede hud var anderledes end alle 
andres.

De tre Totter bringer den ulykkelige Rapunzel 
hen til en af Heroikums diamantminer, hvor 
minearbejderne er i oprør. De vil ikke fi nde sig 
i Søstrenes tyranni længere. Da Flexi vender 
tilbage til Irisia, møder han Taraxa og han 
melder sig straks til at tage tilbage til Heroikum 
for at befri Rapunzel. Resten af irisianerne vil 
stadig ikke med. De ved at de ikke er i stand 
til at slås og ved de vil tabe kampen mod de 
stærke Søstre.

I Heroikum bliver Flexi taget til fange af 
Søstrene, men Taraxa slipper væk. Hun fi nder 
den opgivende Rapunzel og forsøger at 

overtale hende til at befri Flexi og resten af de 
indespærrede unge i Heroikums lejre. Imens gør 
Søstrene sig klar til at gå i krig mod Irisia. De vil 
ikke mere betale for frugt og grønt med deres 
diamanter og har opdaget, at irisianerne ikke 
er rustede til at føre krig, så de er overbeviste 
om, at det bliver en hurtig og let sejr.

Det lykkes Totterne at hanke op i Rapunzel, 
og sammen med minearbejderne smadrer de 
muren ind til arbejdslejrene og befrier Flexi 
og de andre indespærrede. De tre veninder, 
Rapunzel, Taraxa og Cauda, genforenes og står 
sammen i kampen mod Søstrene, som til slut 
må overgive sig og afgive magten i Heroikum. 
Irisianernes leder har fortrudt at han ikke ville 
hjælpe, så sammen med en stor fl ok irisianere 
vil han komme dem til undsætning, men da er 
kampen forbi og han kan ånde lettet op. 

De befriede fanger betror hinanden deres 
hemmeligheder. Det de har skammet sig over 
og er blevet tvunget til at skjule for andre. 
Rapunzel erklærer, at ingen skal føle sig 
forkerte og anderledes, der skal være plads til 
alle. Flexi tager Rapunzels hånd og opdager, at 
hendes hår lige så stille er begyndt at vokse ud 
igen.

2. akt
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”Det er helt særligt 
– at lave musik til en musical”
Brødreparret Mathias og Rasmus Madsen Munch er Eventyrteatrets nye komponister. De har skrevet musik
til musikdramatiske forestillinger over hele landet, og samarbejdet med fl ere af landets største kultur-
institutioner såsom DR Koncerthuset, Musikkens Hus, Museet for Søfart og Skovtårnet i Haslev. De kommer 
fra et hjem med musicals, og deres interesse for musik startede også i lokalmiljøet i Frederikshavn, hvor de 
er opvokset med to forældre, der satte musicals op med gymnasieelever. Nu har brødrene taget deres arv op, 
og skabt musikken til årets store efterårsmusical Rapunzel med Eventyrteatrets unge scenetalenter. 

Det var Eventyrteatrets manuskriptforfatter gennem 
mange år Gunvor Reynberg, som spurgte brødrene 
om de kunne være interesserede i at skrive musik til 
Eventyrteatrets Rapunzel. Hun havde arbejdet med 
dem på fl ere fi lmprojekter, som de tidligere havde 
lavet musik til – og hun vidste, at de også havde 
arbejdet en del med musicals.

”På mange måder er det musik, vi laver, meget 
bredt. Vi har ikke rigtigt én genre, som vi 
specialiserer os i,” fortæller Rasmus. Men selvom 
brødrene er velbevandrede i fl ere genrer, har 
musicalgenren en helt særlig betydning for dem 
– især for Mathias.

”Det er helt særligt at lave musik til en musical 
fremfor fi lm. Man arbejder med et specielt skill-sæt 
for at kunne skabe dramatik i sange,” fortæller 
Mathias begejstret. ”Det har altid været min største 
drøm at lave store musicals. Og hvis man kunne have 
studeret musical, havde jeg nok gjort det. Inspireret 
af det miljø vores forældre var en del af, har jeg 
altid elsket af udtrykke mig med tekst og musik.” 

Efter gymnasiet tog Mathias til USA. Her dyrkede 
han musikken og stiftede bekendtskab med 
komposition. Derfra gik han all-in på fi lmmusik og 
tog tilbage til Danmark og læste fi lmkomposition 
på konservatoriet med fokus på, hvordan man 
understøtter fi lmisk drama. Ved en tilfældighed kom 
han efterfølgende til at lave musikdramatik til børn. 

”Jeg vandt en konkurrence i DR Koncerthuset, hvor 
producenterne søgte efter den nye interaktive 
fortælling for børn. Her skabte jeg en fantasy-
koncert, som var et merge mellem koncert og 
musical. Hvor du ikke har musicalperformere på 
scenen, men hvor det er musikerne som agerer i en 
musikdramatisk kontekst. Den koncert affødte, at 
jeg skulle ud på turné og spille en masse,” fortæller 
Mathias, som derefter blev huskomponist i DR’s 
Musikarium, som laver formidling til børn og unge. 

Parallelt med alt det begyndte brødrene Mathias 
og Rasmus også at skrive musik sammen. Fra 2018 
kunne de mærke, at det gav mening for dem at 
arbejde sammen om musikken, bl.a. fordi Rasmus på 
det tidspunkt havde dygtiggjort sig så meget inden 

for produktion af musik. Modsat Mathias kommer 
Rasmus fra et meget mere rytmisk miljø som bassist. 

”Som lillebror holdt jeg mig lidt for mig selv og 
spillede bas. Jeg spillede meget rock, funk og latin 
– og var faktisk også kontrabasist i en strygekvartet. 
Jeg havde en periode, hvor jeg producerede meget 
musik og uddannede mig som lærer ved siden af. Og 
efterfølgende uddannede jeg mig som sangskriver 
online via Berkeley,” fortæller Rasmus.

Ligesom at Ramus er uddannet lærer, har Mathias 
også en kandidat i pædagogisk psykologi udover 
sin konservatorieuddannelse. ”Når vi arbejder med 
unge, er det enormt vigtigt, at vi er pædagogisk 
tænkende. I skabelsen af musikken til Rapunzel har 
vi tænkt meget, over hvad børn og unge mennesker 
kan, og hvordan de bedst kommer til at stråle. 
Fælles for de ting, vi har lavet de seneste år, er, 
at vi virkelig øver os i at lægge vores egoer som 
komponister væk og i stedet fokuserer på, hvad der 
tjener forestillingen bedst,” fortæller de to brødre.

Når musikken skal laves til en musical som 
Rapunzel foregår det i et tæt samarbejde 
mellem manuskriptforfatter Gunvor Reynberg 
og komponisterne.

Rasmus Madsen Munch. Fotograf Jeppe Bjørn 
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”Ofte har Gunvor skrevet første vers, og så har 
vi taget det, og lavet en struktur ud fra det. Man 
kan tit se på teksten, om det skal være ondt, lyde 
uhyggeligt eller opløftende. Gunvor sendte os musik, 
der havde inspireret hende i skriveprocessen. Og det 
har vi især taget udgangspunkt i, for at fi nde ud af, 
hvad vi har med at gøre. Vi har fx arbejdet med og 
sørget for, at numrene er opbygget forskelligt. En 
vigtig pointe for os er, at tekstforståelsen og trykket 
skal være i orden. I musikdramatik er trykket enormt 
vigtigt,” fortæller Mathias.

”Jeg håber som producer, at folk synes det lyder 
godt. For mig handler det om, om publikum synes 
musikken lyder autentisk og ikke bare som en 
computer. Jeg går meget op i arrangementet. 
Hvordan lyden er blevet formet og sat sammen,” 
fortæller Rasmus. Mathias understreger, at det er det 
gode ved at være to. De kan forskellige ting, og er 
helt enige om at deres musik bliver meget bedre, når 
de arbejder sammen. ”Vi kommer fra to forskellige 
sider af musikken, du er mere klassisk, mens jeg er 
mere rytmisk. Det er to verdener, der kan drage 
nytte af hinanden,” smiler Rasmus.

I musikken til Rapunzel arbejder de to brødre 
med fl ere teknikker undervejs, således at man 
som publikum oplever, at der sker noget nyt 
gennem forestillingen, og der ikke er to numre i 
træk, der minder for meget om hinanden. Flere 
steder, bl.a. i to af forestillingens ballader, har 
brødrene eksperimenteret med en mere moderne 
sangskrivning inspireret af noget af nutidens 
popmusik og R&B. Mathias og Rasmus har tilstræbt, 
at Rapunzel skal lyde af en musical af 2022 med børn 
og unge, og de har ikke sat nogle begrænsninger i 
forhold til forskellige musikgenrer. Rapunzel byder 
på alt lige fra orkestralmusik til funk – så der er lidt 

for enhver smag.

”Flere har bemærket og nævnt, at de godt kunne 
høre, at Rasmus og jeg har arbejdet med fi lm, da 
musikken til Rapunzel har fået en fi lmscore-lyd. 
De mange genrer er et velovervejet valg fra vores 
side. Filmscore-lyden og tekstnærheden er det, der 
binder det sammen for os. Samtidig betyder det 
meget for os at kunne operere produktionsmæssigt 
med nogle tricks, der gør, at publikum pludselig 
sidder og tænker, hvad skete der her. Fx ved at lade 
et omkvæd slutte brat. Det er i hvert fald, hvad vi 
håber på,” fortæller Mathias.

”Det bliver vildt sjovt at se det live. De unge 
medvirkende er nogle skønne typer med fede 
stemmer og tårnhøjt niveau!” slutter Rasmus.

Mathias Madsen Munch
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Eventyrteatrets familiemusicals i 31 år 

1992 Amager Scenen

2000 Det Ny Teater

1996 Amager Scenen1995 Amager Scenen

2003 Glassalen i Tivoli

1999 Det Ny Teater

1994 Amager Scenen

2006 Glassalen i Tivoli

2002 Glassalen i Tivoli

1998 Det Ny Teater

1993 Amager Scenen

2005 Glassalen i Tivoli

1997 Det Ny Teater

2008 Glassalen i Tivoli 2009 Glassalen i Tivoli

2000 Glassalen i Tivoli

2007 Glassalen i Tivoli 2007 Glassalen i Tivoli

2008 Glassalen i Tivoli 2009 Glassalen i Tivoli

2004 Glassalen i Tivoli 2004 Glassalen i Tivoli

2006 Glassalen i Tivoli2005 Glassalen i Tivoli

2003 Glassalen i Tivoli2002 Glassalen i Tivoli

2001 Cirkusbygningen 2001 Glassalen i Tivoli

2010 Glassalen i Tivoli 2010 Glassalen i Tivoli
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2020 fl yttet til 2021 Glassalen i Tivoli pga Corona

2012 Glassalen i Tivoli2011 Glassalen i Tivoli

2015 Glassalen i Tivoli

2018 Glassalen i Tivoli

2014 Glassalen i Tivoli

2022 Glassalen i Tivoli

2017 Glassalen i Tivoli

2023 Glassalen i Tivoli

Ny musical 

Peter
Pan

2012 Glassalen i Tivoli2011 Glassalen i Tivoli

2015 Glassalen i Tivoli2014 Glassalen i Tivoli

2013 Glassalen i Tivoli 2013 Glassalen i Tivoli

2016 Glassalen i Tivoli 2016 Glassalen i Tivoli

2018 Glassalen i Tivoli2017 Glassalen i Tivoli 2019 Glassalen i Tivoli 2019 Glassalen i Tivoli

2022 Glassalen i Tivoli

I år kan vi i Eventyrteatret fejre et eventyrligt dobbelt-jubilæum. 
Vores fantastiske kostumedesigner/kostumier Christine Brincker og 
vores eventyrlige illustrator Per O. kan i år begge fejre 20 års jubilæum. 
Christine Brincker har i 20 år, sammen med den eventyrlige skræddersal, 
kreeret magiske, eventyrlige og overdådige kostumer til alle vores 
forestillinger. Hendes fantastiske kostumer skaber hvert år en hel 
unik magi på scenen. Eventyrteatrets plakater, gennem de sidste 
20 år, er skabt af Per. O, som hvert år sørger for, at Eventyrteatret har 
de smukkeste plakater for årets forestillinger.

2023 Glassalen i Tivoli

Ny 

Jule
musical 
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Stream Eventyrteatrets musicals

Køb eller lej på eventyrteatret.contentbase.dk 
CD’er og DVD’er fås her i Glassalen eller i Eventyrteatret.dk/webbutik
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Om Eventyrteatret
Siden Susanne Vognstrup grundlagde Eventyrteatret i 
1991, har det udviklet sig til at blive danske børne-familiers 
foretrukne musicalteater, som hvert år opfører to nye 
eventyrmusicals, hvor alle medvirkende er børn og unge med 
særligt talent for sang, dans og skuespil.

Familieteater i Tivoli 
I efterårsferien og julemåneden oplever ca. 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 fl ere eventyrbørn, med adskillige priser. 
Eventyrteatret er bl.a. blevet kåret til ”Bedste børneteater” 
af Børn i Byens brugere otte år i træk og er også blandt 
de nominerede til prisen i 2022. Desuden har læserne af 
Berlingske AOK kåret dem til ”Byens bedste familieoplevelse” 
og ”Byens bedste for børn”. 

Talentudvikling   
De medvirkende i Eventyrteatrets musicals er elever fra 
teatrets Dramaskole i Søborg, hvor 300 unge talenter mellem 
7 og 19 år, modtager undervisning af erfarne scenekunstnere 
i de vigtigste discipliner inden for teater og musical. Ved den 
årlige optagelsesprøve i efteråret bliver nye ansøgere optaget, 
og ved en audition i foråret udtages de medvirkende til 
efterårets og julens forestillinger, koncerter og shows.

Scene- og livskunstnere 
For nogle børn og unge er Eventyrteatret et naturligt 
springbræt til en karriere som professionel scenekunstner. 
Det er dog teatrets ambition, at alle eventyrbørn bliver 
livskunstnere og kan bruge kompetencer og erfaringer fra det 
professionelle teaterarbejde – uanset hvilken vej de vælger. 

Eventyrprisen
Siden 2014 har teatret hvert år uddelt Eventyrprisen til et 
tidligere ”eventyrbarn”, som har gjort sig særligt bemærket 
i dansk kulturliv. Modtagerne har været: Cecilie Stenspil, 
Silas Holst, Amalie Dollerup, Alex Høgh Andersen, Mikkel 
Reenberg, Marie Dalsgaard og Christian Bergman. Alle har 
de bemærkelsesværdige karrierer som scenekunstnere, mens 
de samtidig har efterlevet Eventyrteatrets 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 festivaler. Flere af de unge 
teatertalenter medvirker desuden sideløbende i fi lm, tv og 
radio og kan ofte høres som stemmer i tegnefi lm.

Samarbejde 
Eventyrteatret modtager ikke offentlig støtte. 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 Eventyrlige Sponsorklub
Den Eventyrlige Sponsorklub, som blev etableret i 2013, tæller 
i dag ca. 50 virksomheder. Derudover 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 31 år har vist sin eksistensberettigelse 
i dansk teaterliv.

Bestyrelse
Medlemmerne af Eventyrteatrets bestyrelse er formand 
Stine Bosse, næstformand Christian Have, Thure Lindhardt, 
Simon Trolle Markussen og Susanne Vognstrup.
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Grupperabat og andre eventyrlige 
fordele ved køb af mindst 10 billetter. 
Ring og hør mere på 36 17 26 02 eller 

skriv til: billet@eventyrteatret.dk

EVENTYRLIGE 
BILLETTILBUD TIL
VIRKSOMHEDER

Stolt sponsor til Eventyrteatret

Hjælp os med at blive

ÅRETS 
BØRNETEATER

i 2022

Stem på bornibyen.dk 

senest 28. oktober
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Niels Christian Nielsen
Sponsor i Den Eventyrlige Sponsorklub og rådgiver, investor 
og bestyrelsesmedlem i en række globale virksomheder

Hvad er din baggrund?
Jeg er oprindeligt magister i fi losofi , men efter min 
uddannelse blev jeg rodet ind i erhvervsliv og teknologi. 
I 1988 var jeg afdelingschef for datateknologi på 
Teknologisk Institut og i årene efter blev jeg medlem af 
direktionen. Jeg kom i bestyrelsen for Codan, Jyllands 
Posten, Unimerco og 2M Invest, men også små start-ups 
som MouseHouse og KaosManagement. I 2000 forlod 
jeg Danmark for at opbygge virksomheden Catenas 
i San Francisco. Af den udsprang Prophet (en global 
konsulentvirksomhed), som er en af de virksomheder, 
hvor jeg stadig er involveret. 

Hvilke poster sidder du på i dag?
Min nuværende virksomhed hedder NCN Advise & 
Invest ApS. Via den laver jeg rådgivningsarbejde for 
virksomheder og regeringer. Men jeg bruger den også 
som platform for at investere i virksomheder, som kan 
gøre en positiv forskel. Et eksempel er Wikifactory, 
en global virksomhed, der udvikler the Internet of 
Production. Den respirator, som blev brugt i stort set 
alle ulande under Covid-19-pandemien, blev f.eks. 
udviklet på Wikifactory. Det er virksomheder som den, 
der gør mig til optimist og får mig til at tro på, at vi 
godt kan løse mange af de rigtigt svære problemer. 
En anden er Unumed, der udvikler avancerede IT-
systemer til hospitaler. Det nyeste skud på stammen 
er SparrowQuantum, der er sprunget ud af Niels Bohr 
instituttet, og som laver en af de vigtigste teknologier 
for fremtidens kvantecomputere. Gennem min 
virksomhed har jeg også bidraget til udviklingen af 
løsninger, der bruger teknologi til at skabe uddannelse i 
høj kvalitet og stor skala til fl ygtningebørn.

Hvilke visioner har du i dit arbejde?
Uanset hvad man laver, mener jeg, at man er forpligtet 
til at gøre verden bedre. Jeg har aldrig troet på 
virksomheder, der kun er ude på at tjene penge. Jeg 
tror på virksomheder, der har et værdimæssigt formål 
og udvikler begavede mennesker, der arbejder for at 
gøre gode ting bedre. Og jeg tror på virksomheder, 
der skaber forretning ved at løse verdens problemer: 
Meningsfuld innovation fra mennesker for mennesker! 
Alle problemer i verden såsom fattigdom, migration og 
klimakrise hænger sammen. Men for dem alle gælder, 
at løsningen starter med uddannelse. Mere uddannelse 
og bedre uddannelse for alle.

Hvorfor har du valgt at blive sponsor 
for Eventyrteatret?
Jeg har valgt at blive sponsor, fordi Eventyrteatret 
og dets ildsjæle mere end mange andre lever op til 
denne vision, uddanner mennesker og gør dem bedre. 
Som familie har vi brugt Eventyrteatret i 6-7 år, og 
når jeg ser, hvad det betyder for mine børnebørn, 
giver det hele sig selv. Det er enestående, hvordan 
Eventyrteatrets børn og unge får andre børn til at 
vokse og opleve, at de er en del af et særligt univers. 
Børnene på Eventyrteatret har opnået et så højt niveau 
og en selvtillid, der gør, at de kan tænke i at give 
børnene blandt publikum en ekstra stor oplevelse. 
På Eventyrteatret lærer man værdien af at udvise 
ansvarlighed og respekt overfor andre samtidig med 
at den enkelte dygtiggør sig i lystbetonede aktiviteter. 
At jeg kan være med til at støtte, at noget så stort sker, 
er et privilegium.
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I over 30 år har Eventyrteatret klaret sig uden 
offentlig støtte. Teatrets indtægter kommer derfor 
primært fra billetsalg, udgivelser og honorarer. 
Men som et vigtigt supplement modtager teatret, 
med stor taknemmelighed, økonomisk støtte fra en 
bred kreds af private virksomheder, almennyttige 
fonde og privatpersoner. En uundværlig støtte 
til teatrets arbejde med, at undervise og udvikle 
unge teatertalenter og producere store musicals. 
Sponsorernes støtte gør det blandt andet 
også 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. Dette er 
endnu et initiativ, som sponsorerne har gjort muligt. 

DEN EVENTYRLIGE 
SPONSORKLUB 2022
STORSPONSOR: Fritz Shur Gruppen, Gosh 

VIP+: Siesby Kapsch 

VIP-SPONSORER: Agil Procesforbedring, Audi Gladsaxe, 
Billetlugen A/S, Brüsch Precision, Cirkusrevyen, 
Dana Lim, F. C. København, Gangsted-Rasmussen 
Advokatfi rma, Glarmester Hans Jensen, Harald Nyborg, 
Jens Lyngsøe Interieur A/S, Kaffeimperiet, 
Lyngby Turistfart, Lyngsø I/S Ejendomsselskaber, 
MIGA Gardiner, Nordlie Food, Prosaving ApS, 
Rudi & Harald Nielsen, SIF Gruppen, SK EL & Teknik A/S, 
Tage Frandsen, THM Invest ApS, Transforma ApS 

SPONSORER: Aaen & Co, Abakion, Alpi, Baker Tilly, 
Claus Hancke, Ericsson Stilladser, Gardin Lis A/S, 
Invita Aarhus, Laudrup Vin & Gastronomi, 
Malerselskabet, Niels Christian Nielsen, Planet Huse, 
Refnov Ejendomme ApS, Tobias Augustsson, 
Wilhelm Hansen Musikforlag, XDC Gruppen A/S, 
Younes rejser

EKSTERNE SPONSORER: Marienlund, Panduro, 
Tilsted &  Co.

FONDE 2022: Gangstedfonden, 
Komponist Klaus Brinchs fond, Simon Spies Fonden 

Eventyrlige sponsorer
Sponsorer støtter udvikling af morgendagens 
scenekunstnere og livskunstnere

Giv jeres firmaevent et drys tryllestøv Giv jeres firmaevent et drys tryllestøv 
med Eventyrteatrets jule- og eventyrshows med Eventyrteatrets jule- og eventyrshows 

Ring 36 17 26 01 
– eller se mere på eventyrteatret.dk/show
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KOMMUNIKATION
for Eventyrteatret siden 2007. . .

bt@tilsted.com

OPTAGELSESPRØVE
til Eventyrteatrets Dramaskole 2023

Har du talent for sang, dans og drama, og er du mellem 7-19 år?
Så tilmeld dig optagelsesprøven til Eventyrteatrets Dramaskole 2023

på eventyrteatret.dk/dramaskole senest 27. oktober! 

Vil du være med i et eventyrligt fællesskab?



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

Følg Eventyrteatret på Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, eventyrteatret.dk og nyhedsbrev

Kommende forestillinger
26. november til 18. december: Julemusicalen ”Nissen uden navn” i Glassalen i Tivoli

7. – 22. oktober 2023: Familiemusicalen ”Peter Pan” i Glassalen i Tivoli


