
11

Hele Danmarks grand old lady, forfatteren Lise 
Nørgaard, er inkarneret fan af Eventyrteatret. 
”Du bliver aldrig for gammel til at stige på toget til 
Eventyrland”, fortæller den 98-årige legende, som 
begejstret ser Eventyrteatrets forestillinger og kiggede 
forbi prøverne på ”Stjernedrys og Nissekys”. 

De fl este kender først og fremmest forfatteren, Lise Nørgaard, 
som kvinden bag de legendariske tv-serier, ”Matador” og 
”Huset på Christianshavn”, og de selvbiografi ske spillefi lm, 
”Kun en pige” og ”De sendte en dame”. Færre ved, at Lise 
Nørgaard er en stor fan af Eventyrteatret, som hun har fulgt 
med stor interesse de seneste år. 

”Når jeg ser Eventyrteatrets julemusicals, bliver jeg som barn 
på ny. Det er vigtigt at bevare nissesindet, også i min alder. Du 
bliver aldrig for gammel til at stige på toget til Eventyrland”, 
fortæller 98-årige Lise Nørgaard, som er en fl ittig gæst ved 
Eventyrteatrets premierer, ofte sammen med sine oldebørn.  

”En af de vigtigste kvaliteter ved Eventyrteatrets familie-
musicals er netop, at de er skrevet for både børn og voksne, 
og at historierne derfor har fl ere lag. Det giver alle os eventyr-
elskere en fælles oplevelse på tværs af generationerne, 
selvom vi selvfølgelig opfatter eventyrerne på hver vores 
måde”, fortæller Lise Nørgaard og fortsætter: ”Et godt 
eksempel er Eventyrteatrets seneste familiemusical, ”Fugl 
Fønix”, som jeg oplevede sammen med mit oldebarn, Sara. 
Jeg var i sagens natur meget optaget af de mange morsomme 
og fi nurlige politiske hentydninger i forestillingen. Sara 
derimod tog det hele til sig på en måde, som kun børn kan 
gøre det, og hæftede sig ved andre ting som de eventyrlige 
kostumer, sangene og den magiske fugl. Alligevel havde vi 
efter forestillingen både en fælles oplevelse at dele og noget 
vigtigt at tale om. Så det unikke ved Eventyrteatret er, at 
det både kan underholde børn og voksne og give os stof til 
eftertanke og diskussion.” 

Sidst i oktober besøgte Lise Nørgaard Eventyrteatret, hvor 
hun fi k lejlighed til at møde nogle af de unge skuespillere 
under en prøve på ”Stjernedrys og Nissekys”. De unge 
talenter har en stor stjerne hos Lise Nørgaard:
”En anden særegen kvalitet ved Eventyrteatrets forestillinger 
er, at alle medvirkende er børn og unge. For det første er de 
ualmindeligt dygtige. For det andet er de mere uspolerede 
og umiddelbare end de fl este voksne skuespillere. Og for 
det tredje arbejder mange af dem på det samme høje 
kunstneriske niveau som deres voksne kolleger.”      

”Selvom jeg hverken er en årsunge, eller særlig pjattet med 
heavy metal, kan jeg godt lide, når der er gang i den oppe 
på scenen. For eksempel trippede jeg da med, da den oprørske 
pigegruppe foldede sig ud på scenen i et hårdtslående 
rocknummer i eventyret om Fugl Fønix”, slutter Eventyr-
teatrets mest kendte fan i oldemor-generationen, inden hun 
skal videre på nye eventyr med veninden, Rudi Nielsen, som er 
Eventyrteatrets bestyrelsesformand. For man bliver jo aldrig 
for gammel til at stige på toget til Eventyrland, vel?

”Man skal bevare sit nissesind” 

siger Lise Nørgaard, som er fan af Eventyrteatret

Lise Nørgaard og oldebarnet, Sara.


