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Kære publikum
Det er en stor fornøjelse at byde jer velkommen 
til nissemagi i Glassalen i det smukke julepyntede 
Tivoli. Selvom julen er en dejlig tid, så er det ikke 
altid, at julestemningen kommer af sig selv. Med 
vores traditionsrige julemusical håber vi på at skabe 
boblende glæde og hygge og få hele familien, både 
store som små, i julestemning.

Som så mange andre op til jul har hovedpersonerne 
i dette års julemusical “Nissen uden navn” travlt 
med at gøre klar til årets store julefest. Men 
omdrejningspunktet i forestillingen stikker også 
langt dybere end bare festligheder. Vi har alle et 
behov for at vide, hvor vi kommer fra, og hvem vi er. 
Vores identitet har en stor betydning for vores egen 
selvforståelse, og hvordan vi er overfor hinanden. 
Årets eventyrlige julemusical er en fortælling om lige 
netop det, som samtidig sætter fokus på, hvordan vi 
ser andre mennesker og forstår, hvad de indeholder. 

Man siger, at julen er hjerternes fest, så lad os bruge 
denne søde juletid som en særlig anledning til at være 
søde og rare mennesker der er gode ved hinanden.
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Havenisser * JUL: Freja Larsen * Havenisser

  Facebook.com/Eventyrteatret        Instagram.com/Eventyrteatret

Kommunalarbejderne: Nisse Busk: Isabel Biruk Siersbæk. Nisse Flis: Emma Grant-Rosendahl. 
Nisse Grus: Trine Marie Wisborg. Kommunalchefen Nisse: Erik Christian Hald. Borgmester Nisse: 
Jasmin Dahm Jacobsen

Værkstednisserne: Lærling Tang: Laurits Frederik Hjertholm. Mester Nål: Sara Sønderskov Larsen. 
Bor: William Klink Rasmussen. Fil: Julia Ahlm Bircow. Sav: Theo Leonardo Hansen 
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Havenisser * JUL: Freja Larsen * Havenisser

  En verden af eventyrlige videoer på Youtube.com/Eventyrteatret  

De ældste: Oldtrolden: Leopold Christian Ingolf af Rosenborg. Oldalfen: Tue Allerslev Lange. 
Oldnissen: Bertil C. Eliassen

Teenagerne: Trold Trok: Romeo Lundholm Dahl. Alf Sanka: Clara Dragsted Hansen.  
Alf Sanva: Julie Brinch Sørensen. Trold Trøk: Katharina Kapsch. Nisse Kanelia: Andrea Bruhn Kyhnæb. 
Nisse Klejne: Samuel Traum 

De små Nisser: Gran: Mia Ellen Kjær. Kvist: Liva Manley Rosholm Piil.  
Rod: Cecillia Catharina Wegeberg. Kogle: Juliane Elvers Bærentzen 



6

Juleparken i Nisseby er berømt for de mange små 
Havenisser, der står overalt. Men Juleparken er også 
det sted, hvor en lille gruppe på seks teenagere 
holder til. De to alfer Sanka og Sanva, de to trolde 
Trøk og Trok og de to nisser Kanelia og Klejne keder 
sig i skolen, så derfor pjækker de og hænger ud i 
parken.

En dag opdager de, at en af havenisserne ser 
anderledes ud end de andre, og der står ”JUL” 
i nakken på den. Da de siger ordet ”JUL” højt, 
bliver havenissen levende. Først bliver de meget 
forskrækkede, men den nu levende statue viser 
sig at være helt ufarlig. De kalder den for ”Jul” 
og spørger, hvorfor den er i parken, og hvor den 
kommer fra. Men Jul kan ikke huske noget som 
helst.

Pludselig hører de unge, at der kommer nogen, så 
de gemmer sig blandt træerne, mens Gips bliver 
stående helt stille. Ind kommer en gruppe små 
nisser, der er meget utilfredse med, at der bliver set 
ned på de små. Derfor stjæler de havenisser, fordi de 
er et symbol på, at små nisser må man godt gøre nar 
af. Da de små nisser er gået, kommer de unge frem, 
men så hører de igen nogen komme og  skynder sig 
i skjul nok en gang.

Denne gang er det kommunalchefen, der ankommer 
med tre kommunalarbejdere. Der er kun to dage til 
juleaften, så der skal males bænke, og havenisserne 

skal vaskes og pudses, så alt er klar til borgmesterens 
store juletale.

Da kommunalchefen opdager, at havenisserne er 
væk, beskylder han straks de unge for at have taget 
dem. Hvis ikke havenisserne er tilbage på deres 
pladser inden næste dag, d. 23. december, vil han 
melde de unge til nissepolitiet. 

Alle synes det er uretfærdigt, at de er blevet 
beskyldt for at have stjålet havenisserne, men de 
begynder at lægge en plan for, hvordan de skal 
få dem tilbage. Klejne kommer i tanke om, at 
værkstedsnisserne, der laver alle havenisserne, 
holder til lige udenfor byen. De dygtige 
værkstedsnisser ved måske noget om, hvem der går 
rundt og stjæler havenisser. Og måske ved de også, 
hvem eller hvad Jul er.

Værkstedsnisserne er meget interesserede i Jul. 
De siger, at Jul hverken er en havenisse eller en 
almindelig nisse. Nej, Jul er noget andet og mere, 
men præcis hvad, ved de ikke. De kommer i tanke 
om en gammel myte der fortæller om nogle 
værkstedsmestre, der drømte om at lave en levende 
havenisse. Værkstedsmestrene flyttede for mange 
år siden ud i Krystalskoven, fordi de troede, at den 
gamle og magiske Oldsten derude kunne hjælpe 
dem. 

Nissen uden navn

DVD og CD med ”Rapunzel” og CD med ”Nissen uden navn”
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Jul bliver meget interesseret og spørger, hvad 
Oldstenen er. Værkstedsnisserne fortæller, at man 
også kalder Oldstenen for Julestenen. Der er nemlig 
nogle mystiske tegn på stenen, som lyser op, hver 
gang det bliver jul. Jul siger ivrigt, at den vil ud i 
Krystalskoven til Oldstenen og går. De andre skynder 
sig efter Jul.

De unge indhenter Jul lige udenfor Krystalskoven. 
Værkstedsnisserne fortalte dem, at der bor nogle 
små nisser i en lille rød hytte tæt på, og måske er de 
havenisse-tyvene. Jul vil ind til Oldstenen og har ikke 
tid til at hjælpe med at finde havenisserne. De unge 
går mod hytten, og Jul går ind i Krystalskoven.

Inde i krystalskoven får Jul øje på tre gamle væsner, 
en nisse, en alf og en trold, der går rundt om 
Oldstenen. Jul rører ved stenen og husker igen 
alting. De tre Oldvæsner er de værkstedsmestre, der 
i mange år, uden held, prøvede at lave en levende 
havenisse. En morgen, dagen før juleaften, vågnede 
de og så Jul stå lige foran Oldstenen. De troede, at 
det endelig var lykkedes dem at lave en levende 
havenisse. De forstod ikke, at det var Oldstenen, der 
havde givet dem Jul, så de havde én at være noget 
for.

I stedet for at se Jul og passe på den fortsatte de tre 
Oldvæsner med deres forsøg på at lave en levende 
havenisse. Til sidst fik Jul nok og forlod dem. Den 
endte inde i Juleparken mellem havenisserne, men 
heller ikke her var der nogen, der så den eller tog 
sig af den. Til sidst gik den i stå og sad der som en 
statue mellem havenisserne.

Oldvæsnerne fortryder deres opførsel og siger, 
at de har savnet Jul meget. Jul lover at blive i 

Krystalskoven og passe på dem, men vil først hjælpe 
sine venner. Oldvæsnerne siger, at så skal Jul blot 
bede Oldstenen om hjælp, så vil den fortælle, hvad 
Jul skal gøre.

De unge opsøger imens de små nisser og prøver at 
få dem til at aflevere havenisserne tilbage. Men de 
små nisser er vrede på alle store væsner, fordi de ser 
ned på dem. Det ender med, at de unge må gå uden 
havenisserne.

Tilbage i Juleparken er de unge triste over, at 
de ikke fik skaffet havenisserne tilbage. Men så 
ankommer Jul. Den har gaver med til alle, og især 
gaven til Kanelia er helt speciel. Jul tager hendes 
hænder og siger, at alt nok skal gå. Så ønsker den 
glædelig jul og går. Kanelia ser forbavset på sine 
hænder, der pludselig er blevet helt varme.

Kommunalchefen og borgmesteren ankommer 
og ser, at havenisserne stadig er væk. Da 
kommunalchefen vil anmelde de unge til 
nissepolitiet, siger Kanelia, at hun ville ønske, de 
troede på dem. Kommunalchefen ler af hende og 
siger, at det kun er i eventyrerne, at ønsker går 
i opfyldelse – men pludselig går Kanelia’s ønske 
alligevel i opfyldelse.

For i det samme marcherer de små nisser ind og 
stiller den stjålne havenisse på plads. De små 
nisser forklarer borgmesteren, at havenisserne var 
meget snavsede, så derfor har de gjort dem rene 
og pudset dem. Så ankommer værkstedsnisserne 
med en julegave til parken – en helt ny havenisse. 
Borgmesteren bliver glad for alle de gode gerninger 
og med havenisserne tilbage på plads, bliver det en 
god jul alligevel.

Køb dem og andre eventyrlige udgivelser i salgsboden her i Glassalen!  
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Jeg maler et billede på scenen  
– og det skal være gennemtænkt
Christine Brincker er kostumedesigner og leder af Den 
Eventyrlige Skræddersal, der hvert år designer og 
producerer ca. 150 kostumer til teatrets forestillinger 
og shows. I år kan hun fejre 20 års-jubilæum på 
Eventyrteatret, men det var egentlig lidt af et tilfælde, 
at Christine blev involveret i teatret: “Jeg havde aldrig 
set nogle af Eventyrteatrets forestillinger, men så læste 
jeg om Snedronningen i avisen og syntes, at det lød så 
spektakulært og spændende med børn og unge. Så jeg 
tog chancen og ringede ud til teatret.” 

Eventyrteatrets leder Susanne Vognstrup inviterede 
Christine til en samtale, og herfra gik det stærkt. “Susanne 
tilbød mig at lave den næste forestilling. Jeg vidste ikke 
helt, hvad det indebar. Der havde været lange perioder, 
hvor tjansen som kostumier var besat, men jeg var heldig 
og ramte lige det tidspunkt, hvor der manglede én.” 
Christine er uddannet designer fra Skolen for Brugskunst 
(nu Danmarks Designskole), og inden hun ringede til 
Eventyrteatret, havde hun lavet en del egnsteater: “Min 
indfaldsvinkel var at lave ret store ting, hvor der var 
mange medvirkende. Jeg tror også, at det var det, som 
Susanne i første omgang syntes var en fordel”.

For Christine har alle forestillinger på Eventyrteatret været 
en ny verden at dykke ned i, og hun synes, det er super 
sjovt, at intet er forudbestemt, fordi det er nyskrevet: “Jeg 
kan ikke skjule, at jeg har en forkærlighed for væsner og 
fantasi-ting. Det har også været super spændende nogle 
af de år, hvor vi har været steder rundt i verden. Det er 
fantastisk at dykke ned i forskellige kulturer – også når 
man går langt tilbage historisk. Samtidig skal det ikke 
være nogen hemmelighed, at jeg elsker at nørde detaljer, 
som fx hovedbeklædninger, og det kan jeg virkelig 
praktisere på Eventyrteatret, fordi jeg er så privilegeret at 
have et stort dynamisk hold af frivillige og praktikanter 
omkring mig på Den Eventyrlige Skræddersal. De har 
vidt forskellige aldre og bidrager alle med forskellige 
input. Gennem årene har jeg også haft de skønneste 
samarbejder med de dygtigste mennesker fra instruktører 
til lysdesignere på produktionsholdet – særligt 
manuskriptforfatter Gunvor Reynberg som altid har 
inviteret mig med ind i hendes tanker og ideer,” fortæller 
Christine begejstret.

Christine henter meget af sin inspiration fra én særlig 
by: “Jeg er så privilegeret, at jeg har en søster, der bor 
i London, så jeg ser RIGTIG mange shows og musicals 
derovre. Det giver virkelig noget at stile efter, for niveauet 
er tårnhøjt. Når jeg ser noget, må det visuelle gerne 
vælte mig bagover – men det skal heller ikke stå alene. 
Selvom man er en visuel nørd, er det vigtigt at huske, at 
der er mennesker indeni kostumerne. Jeg har det med at 
sige, at jeg maler et billede på scenen – og det skal være 
gennemtænkt. Man skal ikke få hovedpine ved at kigge 
på det, udover når historien påkræver det”. 

“Op til en forestilling samler jeg en masse billeder på 
min Ipad. Både det jeg tænker passer ind i den konkrete 
produktion, vi skal lave, men også ting som jeg bare synes 
er spændende. Det kan sagtens være en farvekombination 
eller en måde at lave noget vildt på fx at krølle stof 
sammen.” I en del år er Christine taget til London for 
at købe materialer og tekstiler – især meget specielle 
ting som hun ikke har på lager: “I London har de mange 
forskellige nationaliteter, som syr eller gør brug af 
tekstiler. Der er bare en helt anden kultur omkring det 
end i København. Og jeg har virkelig svært ved at købe 
stof på nettet, medmindre det er noget, jeg helt firkantet 
ved, hvad er. Jeg kan godt lide at mærke og have det 
mellem hænderne.”
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Christine tænker meget over, hvordan ting tager sig ud, 
når det bliver belyst på scenen: “Man er nødt til at tænke 
på det billede, for det er ikke det samme, som når det står 
på en gine i almindeligt dagslys.” Hun er dog ikke bange 
for at prøve ting af og lege med forskellige materialer: 
“Eventyrteatret får simpelthen så mange fine ting doneret 
af folk som fx gamle blonder, gammelt læder og pelse. 
Det er fedt at have et lager med ting og sager, som man 
bare kan plukke af - det gør jeg meget. Jeg bliver faktisk 
mobbet lidt her i huset – altså på den søde måde - fordi 
jeg fylder alle vegne med mine materialer,” griner hun.

Gennem tiden har det særligt været nogle af de mere 
tekniske ting i forhold til kostumer, som har udfordret 
Christine, som fx ting der skulle trylles frem fra en 
troldmandskappe, en kæmpestor kjole der skulle op ad 
en meget lille lem i scenegulvet, lys i kostumerne og røg 
fra en hat. Men det hele har altid løst sig. Der er også 
meget logistik i at få alle børn og unge igennem og tage 
stilling til, hvordan kostumerne passer dem - særligt op til 
juleshows, hvor mange kostumer genbruges og mikses på 
nye måder: “Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at de ikke bare 
får en bøjle med noget, og så går man sin vej, men at man 
lige bruger tid på at følge al ting ordentligt til dørs.”

Jobbet som kostumedesigner på Eventyrteatret er ikke 
bare et 9-17 job, det er en stor del af Christines liv: “Hvis 
man ikke investerer sig i det personligt, så kan man ikke 
holde til det. Man kan ikke bare stemple ud - eller det kan 
jeg i hvert fald ikke,” smiler Christine. “Når det kommer 
til kostumer, oplever jeg også Eventyrbørnene som 
værende med på hvad som helst og er utrolig positive. 
Fx hvis de skal lave noget meget svær sminke, så gør 
de sig umage og hopper bare ud i det. Jeg vil virkelig 
gerne understrege, at arbejdet med Eventyrteatrets 
børn og unge er en stor del af glæden, ved at være 
kostumedesigner på teatret” slutter Christine.
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Stuart Goodstein 
– julekomponist
Stuart Goodstein har i år skrevet og arrangeret 
musikken til Eventyrteatrets julemusical, ”Nissen 
uden navn”. Stuart spænder bredt som komponist, 
pianist, kapelmester og producer. Han skriver 
musik til blandt andet teater og internationale 
TV-reklamer og har udgivet en række cd’er. 
Han er desuden prisvindende Jazz-pianist og 
akkompagnatør til en række kendte solister. Tivoli 
har en helt særlig betydning for Stuart, der på 14. 
år er Musical Director for Crazy Christmas Cabaret.

I år har han skabt det musikalske univers til 
Eventyrteatrets juleforestilling med ønsket om 
at give både små og store publikummer en 
inspirerende og eventyrlig julefortælling – med 
træskotramp, trompet og nissetemperament. 

“Eventyrteatrets fantastiske rammer – og ikke 
mindst eventyrbørnenes inspirerende energi, er en 
gave at arbejde med. Der er så meget talent, og 
det er vidunderligt at se det folde sig ud i noget så 
magisk som en god og vedkommende julehistorie,” 
siger han.

I 31 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.

DEN EVENTYRLIGE  
SPONSORKLUB 2022
STORSPONSOR: Fritz Schur Gruppen, Gosh

VIP+: Siesby Kapsch 

VIP-SPONSORER: Agil Procesforbedring, Audi Gladsaxe, 
Billetlugen A/S, Brüsch Precision, Cirkusrevyen, Dana Lim, 
F. C. København, Gangsted-Rasmussen advokatfirma, 
Glarmester Hans Jensen,  Harald Nyborg, Jens Lyngsøe 
Interieur A/S, Kaffeimperiet, LoveMade Organics ApS, 
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 Århus, 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: Alpi, Marienlund, Panduro,  
Tilsted & Co

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

Eventyrlige 
sponsorer 
Sponsorer støtter udvikling af 
morgendagens scenekunstnere og 
livskunstnere

Fotograf Claus Peuckert
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KOMMUNIKATION
for Eventyrteatret siden 2007. . .

bt@btilsted.comFotograf Claus Peuckert
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Kommende forestillinger
7. oktober til 23. oktober 2023 i Glassalen i Tivoli

Peter Pan
26. november til 18. december 2023 i Glassalen i Tivoli

En ny spændende julemusical

Peter Peter PanPan


