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Jeg vil gerne skabe en forestilling, 
hvor børn og voksne kan le og  
græde sammen med Alice. Og  
vigtigst af alt forundres og forbavses 
og stille os selv spørgsmålet:  
Hvem er jeg egentlig selv?
Maria Kjærgaard-Sunesen, dramatiker og instruktør
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PÅ REJSE NED I KANINHULLET 
 
Aarhus Teater inviterer publikum ind i fantasiens land - ned 
i kaninhullet - når Lewis Carrolls alltime klassiker ALICE I 
EVENTYRLAND får premiere 11. november med skuespiller 
Andrea Øst Birkkjær i titelrollen. 

ÅRETS FAMILIEFORESTILLING 
FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE
Årets familieforestilling er en ny 
version af den magiske klassiker 
om den nysgerrige pige Alice og 
hendes rejse ind i en verden fuld 
af mystiske væsener. Forestillingen 
er en storslået hyldest til fantasien 
og et vaskeægte eventyr for børn 
og voksne i alle aldre.

Alice i Eventyrland inviterer dig 
med ind i et forunderligt univers, 
der udfordrer dine sanser og dit 
perspektiv på verden. Lewis Car-
rolls legende fortælling om Alice 
har i mere end 150 år hensat børn 
og voksne i åndeløs betagelse. 
Den er blevet fortolket i stribevis 
af bøger, i musik, i billedkunst og 
på film, og nu ruller vi hele den 
smittende galskab ud på Store 
Scene. 

NED I KANINHULLET
Måske kender du dét, at andre 
gerne vil have dig til at være på en 
bestemt måde? Sådan er det for 
Alice. Men en dag falder hun ned 
i et kaninhul og glider ind i en ver-
den, hvor hun møder de særeste 
dyr og væsener:  
Den gale hattemager, Den hvide 
kanin, Hertuginden, Hjerter Dame, 
Kålormen, Syvsovermusen og 
Filihankatten. 

Alle kan de tale med Alice, og i 
deres farvestrålende verden af 
gæk og gak ophører logikken. 

Alice frustreres, undres og føler 
sig ensom, men midt i dette virvar 
finder hun modet til at være den 
hun er og sige fra over for non-
sens og undertrykkelse.

STORTALENT I SIN FØRSTE  
HOVEDROLLE
Som Alice kan man opleve Aarhus 
Teaters unge stortalent Andrea 
Øst Birkkjær, der nu kan skrive sin 
første hovedrolle på cv’et. I sidste 
sæson kunne publikum blandt 
andet opleve hende som juleånd i 
familieforestillingen Et Juleeventyr 
og som Violet i musicalen Charlie 
& Chokoladefabrikken. I denne 
sæson medvirkede hun i Anne 
Linnet teaterkoncerten Jeg er 
jo lige her, hvor man bl.a. kunne 
høre eksempler på Andreas store 
sangstemme.

Med på rollelisten finder man også 
skuespillere fra Aarhus Teaters en-
semble - Christian Hetland, Marie 
Marschner, Kjartan Hansen og 
Viktor Pascoe Medom - artister-
ne Alex Otto og Juliane Bauer, 
der sørger for at få vores verden 
vendt mere eller mindre på ho-
vedet, samt Kristoffer Eriknauer 
og Sarah Simone Jørgensen, der 
begge er studerende ved DDSKS, 
Skuespil, Aarhus.

ERFARENT MAKKERPAR BAG 
OPSÆTNINGEN
Alice i Eventyrland er lagt i hæn-
derne på det erfarne makkerpar 
instruktør Maria K. Sunesen og 

scenograf Mie Riis. De er uddan-
net sammen, og har sammen stået 
bag en række små og store meget 
roste forestillinger i Danmark og 
Norge, blandt andet den flotte 
opsætning af Storm over Ramas-
jang på Østre Gasværk Teater i 
2020.” Da Maria K. Sunesen går 
på barsel medio oktober, tager 
instruktøren Simon Boberg over 
på iscenesættelsen.

Christel Klan Stjernebjerg står 
for forestillingens koreografi, Alice 
Carreri komponerer helt ny musik, 
Súni Joensen skaber lysdesign og 
Lars Gaarde lyddesign.

”Alice i Eventyrland er hi-
storien om en pige, der 
er på vej til at blive teen-
ager og finde sig selv. 
Hun er nysgerrig, ufor-
fængelig, står op for sig 
selv og er alt andet end 
en typisk 12-tals pige, 
hvor alt skal være per-
fekt. Det er nemlig helt 
ok at begå fejl, for det 
er gennem fejlene, at vi 
dannes som mennesker. 
Det tror jeg mange børn 
og unge kan lære noget 
af. Og også de voksne!”  
Instruktør Maria K. Sunesen 
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KREDIT 

ALICE I EVENTYRLAND 

Af Lewis Carrol
 
AARHUS TEATER 
STORE SCENE  
11. nov. - 22. dec. 2021 
 
KREATIVT TEAM 
 
Dramatisering  
MARIA K. SUNESEN

Iscenesættelse  
MARIA K. SUNESEN / SIMON BOBERG  
Scenografi og kostumedesign  
MIE RIIS

Koreografi  
CHRISTEL KLAN STJERNEBJERG

Komponist 
Alice Carreri 
Lysdesign  
SÚNI JOENSEN 
Lyddesign  
LARSGAARD

SKUESPILLERE  

ANDREA ØST BIRKKJÆR
CHRISTIAN HETLAND
MARIE MARSCHNER
KJARTAN HANSEN
VIKTOR PASCOE MEDOM
ALEX OTTO
JULIANE BAUER
KRISTOFFER ERIKNAUER*
SARAH SIMONE JØRGENSEN*

* Studerende ved DDSKS, Skuespil, Aarhus

Christian Hetland // 
Hattemager, Kålorm  

SKUESPILLERE 

Viktor Pascoe  
Medom //  
Den hvide kanin 

Juliane Bauer 
Alice Double,  
Filihankat krop m.fl. 

Sarah Simone  
Jørgensen* 
Musen i søen,  
Kokkepigen, Due

Kristoffer Eriknauer*
Syvsovermus, Gartner 

Andrea Øst Birkkjær
Alice 

Kjartan Hansen // 
Vårhare, Hertuginde 

Marie Marschner // 
Lorina, Dronning, 
Flamingo 

Alex Otto 
Kanin Double,  
Pindsvin 
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Alice er alene hjemme med sin søster Lorina, 
der forsøger at få Alice til at lave lektier, men 
en bog uden billeder, det er så kedeligt og 
hun bliver helt døsig. 

Da får hun pludselig øje på en hvid kanin med 
vest på, og så kan hendes nysgerrig ikke hol-
des tilbage, hun må følge efter kaninen ned i 
kaninhullet. 

Hun falder og falder indtil hun lander hun med 
et bump. Hun er landet i eventyrland. Her op-
lever hun alle mulige og umulige ting i selskab 
med de særeste og sjoveste dyr og væsner: 

Hun krymper og vokser, alt efter hvad hun 
drikker og spiser. Hun er ved at drukne i sine 
egne tårer. Hun møder hertuginden, der vug-
ger en gris som en baby og kommer med de 
mærkeligste moraler. Hun møder en Filurkat, 
der kommer og forsvinder, og en rygende 
kålorm. Hun kommer til et tosset teselskab, 
hvor hun drikker te med en vårhare, en syv-
sovermus og en gal hattemager. 

Endelig ankommer hun til haven, hvor hun 
spiller kroket med dronningen Hjerter Dame, 
der anklager hende for at stjæle. Alice frustre-
res, undres og tvivler, men hun lader sig ikke 
sådan slå ud. Hun følger nysgerrigt og kritisk 
med i den verden, hun møder, men da galska-
ben og uretfærdigheden bliver for meget si-
ger hun fra og stiller spørgsmål. Midt i virvaret 
finder hun modet til at være den hun er. 

Pludselig falder og falder hun igen, og er 
tilbage på værelset med sin søster. Men lukker 
hun øjnene, så er det som om hun stadig er i 
eventyrland.  

Resumé Alice i Eventyrland
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MEDVIRKENDE

ANDREA ØST BIRKKJÆR
Skuespiller
Andrea Øst Birkkjær er uddannet 
skuespiller ved Den Danske Scene-
kunstskole i Odense i 2020. Foruden 
diverse forestillinger i forbindelse 
med uddannelsen, heriblandt af-
gangsforestillingen Markedet (er ikke 
noget sted) af Madame Nielsen, har 
hun medvirket i tv-serien Badehotel-
let, hvor hun spillede Kitty Hansen. 
Hendes debut som del af Aarhus 
Teaters ensemble var familieforestil-
lingen Et Juleeventyr. Siden har hun 
medvirket i Kong Lear og Charlie & 
Chokoladefabrikken. I sæson 21/22 
medvirker Andrea Øst Birkkjær i Jeg 
er jo lige her, Alice i Eventyrland og 
Sandmanden.

CHRISTIAN HETLAND
Skuespiller  
Christian Hetland er uddannet skue-
spiller i 2004 fra Statens Teaterskole 
og har siden været forbi en lang 
række scener i hele Danmark samt 
medvirket i spillefilmen Cecilie. Efter 
en pause vendte han i 2015 tilbage 
som ensembleskuespiller på Aarhus 
Teater, hvor han bl.a. har medvirket 
i forestillinger som Den gode vilje, 
Narnia, Se dagens lys, Orestien, Pag-
ten og Et juleeventyr. I sæson 21/22 
medvirker Christian Hetland i Ordet, 
Alice i Eventyrland, Romeo & Julie og 
Omstigning til paradis.

KJARTAN HANSEN
Skuespiller  
Kjartan Hansen har som medlem 
af Aarhus Teaters ensemble med-
virket i bl.a. ny dansk dramatik som 
Til Mine Brødre, En Skilsmisse og 
Revolution, den fysiske forestilling 
MORPH og teaterkoncerten Mo-
mentet. I 2019 kunne han opleves 
i hovedrollen som Hamlet i en stor 
moderne opsætning af Shakespea-
res klassiker i Tórshavn på Færøerne. 
De seneste år har Kjartan Hansen 
på Aarhus Teater medvirket i bl.a. 
Lazarus og Kærlighedens Forrykte 
Former. I sæson 21/22 medvirker 
Kjartan Hansen i Ordet, Alice i Even-
tyrland, Romeo & Julie og Cabaret.

MARIE MARSCHNER
Skuespiller  
Marie Marschner blev uddannet fra 
Den Danske Scenekunstskole i Aar-
hus i 2016 og har siden 2017 været 
en fast del af ensemblet på Aarhus 
Teater. Her har hun blandt meget 
andet medvirket i Lyden af de skuld-
re vi står på, Revolution, The Rocky 
Horror Show, Den Uendelige Histo-
rie, Pagten og Charlie & Chokolade-
fabrikken. I sæson 21/22 medvirker 
Marie Marschner i Jeg er jo lige her, 
Alice i Eventyrland, Romeo & Julie 
og Omstigning til paradis.

VIKTOR PASCOE MEDOM
Skuespiller  
Viktor Pascoe Medom blev uddan-
net skuespiller ved Den Danske 
Scenekunstskole i Odense i 2020 og 
blev derefter ansat i ensemblet på 
Aarhus Teater. Han debuterede i Den 
Vægelsindede og har siden spillet 
med i Et Juleeventyr, You’ve Come A 
Long Way, Baby og Charlie og Cho-
koladefabrikken. Han har ligeledes 
medvirket i DRs dramaserie Fred til 
lands. I sæson 21/22 medvirker Viktor 
Pascoe Medom i Jeg er jo lige her, 
Alice i Eventyrland, Romeo & Julie og 
Omstigning til paradis. 

JULIANE BAUER
Danser
Den østrigske danser og koreograf 
Juliane Bauer er uddannet fra Dan-
ceworks i Berlin i 2016 og har med-
virket i en lang række forestillinger i 
flere lande, heribblandt Tarzan – The 
Musical på Fredericia Teater (og 
turné). Hun har også koreograferet og 
optrådt i både musikvideoer og som 
danser i tv-serien Babylon Berlin.  

ALEX OTTO
Danser
Alex Otto var fra 2015 til 2018 akrobat 
i Cirque du Soleils forestilling Toruk, 
som turnerede i hele verden. Herefter 
har han bl.a. medvirket i Tarzan – The 
Musical på Fredericia Teater (og 
turné).  Alex Otto har desuden været 
freelance akrobat i shows og produk-
tioner i både Tyskland og Danmark, 
heriblandt i X-Factor og på Østre 
Gasværk

KRISTOFFER ERIKNAUER*

SARAH SIMONE JØRGENSEN*

*Studerende ved DDSKS, Skuespil, Aarhus 



PR
E

SSE
M

A
TE

R
IA

LE
 A

LIC
E

 I E
V

E
N

TYRLA
N

D
 - sid

e 7

CV KREATIVT TEAM

MARIA KJÆRGAARD-SUNESEN
Instruktør
Maria Kjærgaard-Sunesen blev ud-
dannet fra Scenekunstskolens instruk-
tørlinje i 2011. Allerede to år efter fik 
hun tildelt Reumerts Talentpris for 
forestillingen Æblet på Mammutte-
atret. Hun har både dramatiseret og 
iscenesat Nila og Den Store Rejse på 
Det Norske Teater i Oslo og Askepott 
på Den Nationale Scene i Bergen. 
Blandt hendes seneste forestillinger 
kan nævnes En skærsommernats drøm 
på Rogaland Teater (Stavanger), Med 
mig selv i mine arme på Revolver 
(Østerbro Teater), The Wave of Shit på 
Husets Teater, Storm over Ramasjang 
på Østre Gasværk, Mellem Os på 
Sorte Hest, Tørst på Får 302, Manning 
er fri på Mungo Park, Brødrene Løve-
hjerte, The End, Her og Nu og Intet på 
Odense Teater. 

Tidligere har hun instrueret Sans, 
Bunny Munro, En traktors historie, 
Idioterne samt Shakespeare-collagen 
Tigerhjerte svøbt i kvindehud på Det 
Kongelige Teater, Ingenting av Meg 
på Det Norske Teatret, og Catering på 
Edison, Betty Nansen Teatret. 

Maria Kjærgaard-Sunesen har des-
uden lavet forestillinger på Anemone 
Teatret, Masken, Mærkværk, Tjopatlur 
Den nationale scene på Færøerne og 
Aalborg Teater. I 2015 iscenesatte hun 
John Lennon teaterkoncerten Imagine 
på Aarhus Teater og Aveny T.

SIMON BOBERG
Instruktør 
Simon Boberg er autodidakt in-
struktør, dramatiker, dramaturg og 
oversætter. Han var medstifter og 
leder af Teater PLAN-B sammen med 
Mads Wille fra 2001 til 2008, hvor de 
sammen overtog ledelsen af Husets 
Teater, hvor de sad indtil 2016. I sam-
me periode stod Boberg for Husets 
Teaters Festival for ny europæisk 
dramatik.

På Husets Teater instruerede han 
bl.a. Illusioner, LORT (La Merda), Peg-
gy Pickit ser Guds Ansigt, Gud Taler 
Ud, Ingen Møder Nogen og Far Skal 
Dø. Han har iscenesat en lang række 
forestillinger i ind- og udland, blandt 
andre Græshopper og “Mens vi 
venter på Irak-Kommissionen” på Det 
kgl. Teater, De Helvedes Blomster 
på Teatret ved Sorte Hest, Macbeth, 
≈ [Cirka Lig Med] og Syg Ungdom 
på Odense Teater, De asylsøgende 
kvinder på Betty Nansen Teatret og 
Aalborg Teater og i sidste sæson En 
plads i solen på Teatret Svalegangen 
i Aarhus. 

Simon Boberg har desuden stået 
bag dramatiseringer, bl.a. Babettes 
Gæstebud og Festen på teater Repu-
blique og Færdig med Eddy på Betty 
Nansen teatret og oversat en lang 
række dramatiske værker, bl.a. til 
Aarhus Teater, hvor han også instrue-
rede forestillingen Dans! I 2006.

MIE RIIS
Scenograf og kostumedesigner 
Mie Riis er uddannet scenograf fra 
Scenekunstskolen i København i 2011 
og havde forinden bl.a. studeret 
productiondesign på Det Kongelige 
Akademi. 

Hendes seneste forestillinger er 
Woyzeck på Teater Nordkraft og Ro-
meo og Julie på Vendsyssel Teater. 
Før det har hun de seneste sæsoner 
skabt scenografi og kostumer til bl.a. 
Verdensfrelserinden med Madame 
Nielsen på Teater Sort/Hvid og Aar-
hus Teater, Storm over Ramasjang på 
Østre Gasværk, Den Store Gatsby og 
Forbrændt på Odense Teater, Preka-
riatet på Malmø Stadsteater, Fejring 
af et Godt Menneske på Mungo Park 
Allerød og Nila og Den Store Rejse 
på Det Norske Teater i Oslo. 

CHRISTEL STJERNEBJERG
Koreograf 
Christel Stjernebjerg har en MA i dans 
fra Stockholms Universitet. Hun star-
tede sin karriere med tre år som artist 
i Cirque du Soleil i Las Vegas. Siden 
har hun arbejdet som både koreograf, 
akrobat, danser og instruktør på tv, 
teater og diverse events og shows. 
Bl.a. har hun stået for koreografien på 
forestillingerne Storm over Ramasjang 
på Østre Gasværk, Tarzan på Frede-
ricia Teater, Kong Arthur i Ulvedalene 
(Det kgl. Teater), Livsens Ondskab 
på Nørrebro Teater, Don Ranudo på 
Grønnegårdsteatret og Peter Pan på 
Folketeatret og hun har været koreo-
graf ved Zulu Comedy Galla, Alletiders 
Juleshow på TV2 og Cirkus Summa-
rum.  

ALICE CARRERI
Komponist 
Alice Carreri er uddannet fra Rytmisk 
Musikkonservatorium og har kom-
poneret musik til film, reklamer og 
podcasts og ikke mindst teater, bl.a. 
til Krise på Teater Momentum, Turist, 
Walkman, Jagten på det Grå Guld og 
de reumertnominerede forestillinger 
Human in Balance og Kvinde Kend 
Dit Skab på Don Gnu samt Bornholms 
Sommerrevy og Jean de France på 
Folketeatret. Hun er desuden nomi-
neret til bl.a. en Robert for årets sang 
i filmen Frit Fald og sang titelsangen 
i Susanne Biers film Den Skaldede 
Frisør. 

Alice Carreri vandt i år vandt prisen 
som årets revy-kapelmester i CPH 
Culture.
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CV KREATIVT TEAM

SÚNI JOENSEN
Lysdesigner 
Færingen Súni Joensen blev uddannet 
lysdesigner fra Den Danske Scene-
kunstskole i 2016. Han har arbejdet 
med teater på Færøerne, Island, Nor-
ge og i Danmark og har været med til 
at skabe teaterkollektivet TOETT (The 
Other Eye of The Tiger). 

Han har bl.a. skabt lysdesign på fore-
stillingerne Haabet på Teater Møllen, 
Skattesagens Helte på Teater Grob, 
46+1, Romeo og Julie og Porno for be-
gyndere på Aalborg Teater, Den glade 
Enke på Den Fynske Opera, Det tabte 
Land på Vendsyssel Teater, Højskole-
sangbogen og Ødipus og Antigone 
på Teater Momentum og Bosch´ Drøm 
og Selvmordets Anatomi på Teater Re-
publique og Aarhus Teaters Parasitter-
ne på Scala. Senest har han lavet lys på 
I Love Dick på Husets Teater, Hamlet 
i Nordens Hus på Færøerne, Bonnie 
& Clyde på Betty Nansen og NUL på 
Teater Sort/Hvid.

Súni Joensen stod også bag lysdesig-
net på Aarhus Teaters opsætning af 
Ordet, der var nomineret til en Reu-
mert for Bedste Scenedesign og vandt 
Reumert-prisen som Årets Forestilling 
og netop er blevet nomineret til Tea-
terpokalen for sit scenedesign. 

Hans seneste forestillinger var Leonora 
Christina - sandhedens dronning og 
genopsætningen af Ordet på Aarhus 
Teater og Romeo + Julie på Teatret 
Møllen.

LARS GAARDE
Lyddesigner // Lars Gaarde har 
igennem de sidste 25 år arbejdet 
som både freelance lyddesigner og 
tekniker hos Nordic Rentals, Vejle 
Musikteater, Fredericia Teater og 
for en lang række andre teatre og 
turne-forestillinger. Heriblandt Yahya 
Hassans Digte, Aida, Grease, City 
Singler og mange flere. Siden som-
meren 2015 har han været fast lyd-
designer på Aarhus Teater, hvor han 
bl.a. har stået for lyden på teaterkon-
certerne Imagine og American Spirit, 
rockoperaen Jesus Christ Superstar 
og Erasmus Montanus, der modtog 
en Reumert som Årets Forestilling. 
Indenfor de sidste år har han lavet lyd 
på den reumertvindende musikfor-
estilling Lyden af de skuldre vi står 
på, familieforestillingerne Narnia, 
Den uendelige historie og Pagten, 
musicalen West Side Story og The 
Rocky Horror Show og David Bowies 
musical Lazarus. Senest har han de-
signet lyden på familieforestillingen 
Et Juleeventyr, Shakespeares Kong 
Lear, Charlie og Chokoladefabrikken 
og teaterkoncerten Jeg er jo lige her. 
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Alice i Eventyrland har været genstand for 
utallige gendigtninger, filmatiseringer, dra-
matiseringer, musikfortolkninger og givet 
inspiration til kunstens verden i over 150 år. 
Her et lille udpluk.

BØGER
Lewis Carrolls Alice i Eventyrland udkom 
første gang i 1865. Siden udgivelsen har den 
engelske udgave været genoptrykt mere end 
100 gange, og bogen er kommet på omkring 
200 forskellige sprog. Bogen udkom føste 
gang på dansk i 1875 under titlen Maries 
Hændelser i Vidunderlandet og først i 1930 
blev det til Alice i Eventyrland. 

I 2006 gendigtede forfatteren Leonora 
Christina Skov Alice i Eventyrland i et sjovt og 
moderne sprog. Leonora medvirker desuden 
i et lærerarrangement på Aarhus Teater 10. 
november (læs mere senere i materialet. 

MUSIKKEN
Der er skrevet meget musik med udgangs-
punkt i Alice i Eventyrland. Mest berømt er 
vel nok John Lennons Beatles-sang ”I am the 
Walrus” fra 1967 og Jefferson Airplanes psy-
kedeliske White Rabbit fra samme år: ”One 
pill makes you larger / And one pill makes you 
small”, lyder et vers i sangen.  

Tom Waits komponerede i 1992 operaen 
Alice, der blev vist i Hamburg i Robert Wil-
sons iscenesættelse. Et af de nyeste skud på 
stammen er Taylor Swift-sangen Wonderland 
fra 2014.

TEATERFORESTILLINGER
Allerede i slutningen af 1800-tallet så de 
første teateropsætninger dagens lys i Londen, 
dels som teaterstykker, dels som pantomimer. 
Siden er Alice i Eventyrland opført i utallige 
udgaver verden over, blandt andet i 1980 i en 
musicalversion med Meryl Streep som Alice.

I Danmark blev Alice i underverdenen vist på 
Edison i 1998 i Katrine Wiedemanns iscene-
sættelse og Michael Kviums scenografi med 
Sidste Babett Knudsen som den lille Alice.

Alice som inspirationskilde  
i kunsten

Det siges, at Alice i  
Eventyrland er den  
mest citerede bog  
efter Bibelen og  
Shakespeares værker.

Det Kgl. Teater opførte i 2020 balletten Alice i 
Eventyrland i Christopher Wheeldons koreo- 
grafi. Det er første gang, at Alice i Eventyrland 
opføres på Aarhus Teater.

FILM
Den første Alice-(stum)film er fra 1903, og si-
den er fulgt adskillige versioner, blandt andet 
fra 1933, hvor W.C. Fields, Cary Grant og Gary 
Cooper er på rollelisten.

Mest bemærkelsesværdig er nok Tim Burtons  
Alice i Eventyrland fra 2010 og fortsættelsen 
Bag spejlet af James Bobin fra 2016, begge 
med Johnny Depp som den gale hattemager.
Også en kultfilm som The Matrix fra 1999 har 
fundet stor inspiration i Alice i Eventyrland. 

Inden for tegnefilm har både Mickey Mouse, 
Betty Boop, Skipper Skræk og Hello Kitty væ-
ret forbi eventyrlandskabet, men mest berømt 
er dog Walt Disneys version fra 1951.

BILLEDKUNST
Også i billedkunsten inspirerer Alice i Even-
tyrland. Både Salvador Dali og Marx Ernst og 
i Danmark blandt andre Christian Lemmertz< 
og Julie Nord har interesseret sig for historien. 

KILDER:
• Forestillingsprogram til Det Kgl. Teaters 

ballet Alice i Eventyrland fra 2020, artikel  
”Alice på nye eventyr” (LK) 

• Christian Monggaard: ”Der er ingen ende 
på Alice”, Information, 3. marts 2010
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Lewis Carroll, hvis rigtige navn var Charles Lutwidge Dodgson, blev født i 1832 
Daresbury i England. Hans far var sognepræst og hans mor hjemmegående. Ca-
roll udviste tidligt en utrolig stor indlæringsevne til trods for, at han stammede 
og var døv på højre øre. Allerede som teenager begyndte han at skrive historier 
og små vrøvlevers og i skolen betegnede hans lærere ham som en dreng, der 
var forud for sin alder med et usædvanligt talent. Det var hans fars ønske, at 
han skulle studere matematik, så i 1851 begyndte han på matematikstudiet på 
universitetet i Oxford. Sideløbende med sine studier fortsatte han med at skrive 
sine fabulerende historier og fik også flere af dem udgivet. Som 24-årig blev 
Carroll indstillet til et lektorat og opnåede derved økonomisk uafhængighed på 
livstid. I løbet af sin karriere som underviser på universitetet udgav han desuden 
en del fagbøger om logik og algebra.

Lewis Carroll var et komplekst menneske med utallige interesser og evner. På 
mange har han fremstået som lidt af en gåde, spaltet mellem de to roller, han 
kom til at spille hele sit liv: 

1. Matematiklæreren, den strengt logiske, der følger den fysiske verdensorden
2. Den fabulerende, kreative sjæl, lystdigteren og fantast-onklen.

ALICE I EVENTYRLAND ER FYLDT MED SKJULT MATEMATIK
Lewis Carroll var ikke kun fabulerende og kreativ i sit arbejde med ALICE I EVENTYRLAND. Hans rolle som matematiker 
skinner tydeligt igennem (hvis man altså kan få øje på det) og han har indbygget masser af skjult matematik i 
bogen.  

For fortællingen om Alice, der ryger ned i et kaninhul og havner i en mystisk fantasiverden, er faktisk spækket 
med skjulte matematiske budskaber og gåder. En af dem, der har brugt en stor del af sit liv på at undersøge, 
glæde og undre sig over de matematiske finurligheder, er lektor Bjarne Toft fra Institut for Matematik og  
Datalogi ved Syddansk Universitet.

Han fortæller: 

»Det sjove er, at bogens forfatter bliver betragtet som en af frontfigurerne i en litterær genre, 
som kaldes for nonsens. Men sagen er den, at selvom mange sætninger i bogen kan lyde som ren 
nonsens, så gemmer de i virkeligheden på en masse matematik.«

Bjarne Toft er langt fra den eneste matematiker, der interesserer sig for den berømte børnebog. Over hele verden 
sidder der Alice-entusiaster og leder efter skjult matematik i fortællingen, og der er udgivet flere bøger og viden-
skabelige artikler om emnet.

Lewis Carroll

Lewis Carroll 1857
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Aarhus Teater Læring afholder et fagligt lærerarrangement 10. november i forbindelse med  
ALICE I EVENTYRLAND.

Vi har inviteret to oplægsholdere, der begge har et inderligt og passioneret forhold til ALICE I EVENTYRLAND. 
De vil dele ud af deres begejstring fra to forskellige vinkler, Leonora Christina Skov vil tale om sin gendigtning af 
romanen og Bjarne Toft vil gennem en linse med lige dele matematik og nonsens åbne romanen for os.

Lærerne skal også selv arbejde på gulv med teatepædagogiske øvelser fra ALICE I EVENTYRLAND, og slutter 
dagen af med spisning og forpremieren på ALICE I EVENTYRLAND.

PROGRAM

• Nonsens, matematik og Alice v Bjarne Toft, Lektor Emeritus, Institut for Matematik og Datalogi / SDU

• Undervisningsmateriale v Sissel Worm Glass, teaterpædagog og underviser, ATL

• Praktisk teaterworkshop v ATL-teamet

• Om at gendigte en klassiker v Leonora Christina Skov, forfatter, gendigtede i 2006 Alice i Eventyrland

Læs mere her: https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/laererkurser/

Lærerkursus om Alice med bl.a. 
Leonora Christina Skov

Onsdag d. 10. november 2021 kl. 14-18 

Sissel Worm Glass
Foto: Mikkel Cantzler

Leonora Christina Skov
Foto: Sofie Amalie Klougart

Bjarne Toft
Foto: Privatfoto

https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/laererkurser/


Aarhus Teater Studio 26. oktober - 4. december 
Dine øjne er vidtåbne, men du kan ingenting se. En epidemi er brudt ud, og du er en 
af de smittede. Både publikum og anmeldere var i chok over Christian Lollikes nyska-
bende iscenesættelse af den portugisiske nobelpristager José Saramagos roman En 
fortælling om blindhed. En historie, der blev særligt aktuel midt i coronapandemien. 
Produceres i samarbejde med S/H

HOLD OGSÅ ØJE MED...
EN FORTÆLLING OM BLINDHED 

Aarhus Teater Scala 19. november - 18. december 
Grotesk farce om kage, krise og klæbrig konsulentkrymmel skrevet af Christian Lollike. 
I rollen som den disruptede fabrikant Niels serverer vi Reumert-vindende Kristian Holm 
Joensen, der med sit eminent timede komiske talent senest gæstede Aarhus Teater i 
Christian Lollikes morbide sygehus-satire Hospitalet. Den unge, vilde og ekspressive 
instruktør Niels Erling, der i 2020 fik en Reumert Talentpris, serverer historien om den 
pressede kagefabrik og dens medarbejdere.  
Pressemøde på Scala 10. november kl. 12

KAGEFABRIKKEN

Stiklingen 12. november - 4. december 
Oplev to nye dramatikertalenter i et gnistrende møde med Tove Ditlevsen, når Aarhus 
 Teater sætter to af hendes stærke værker på scenen i én og samme forestilling. På 
scenen får du blandt andet Aarhus Teaters Emil Prenter og Lasse Steen sammen med 
Luise Skov og Amanda Friis Jürgensen. Den fremadstormende instruktør Sigrid Johan-
nesen iscenesætter, og Aarhus Teaters Reumert-vindende husscenograf David Gehrt 
udformer scenografien.

MAN VOKSER OP

Tangkrogen Aarhus, 9.-20. december 
Børnelitteraturen vækkes til live i en magisk juleforestilling, der kombinerer cirkus, 
teater, sang og dans i et storladent show, som hele familien kan samles om Cirkus Jul 
er et magisk og ægte juleeventyr, der udspiller sig i cirkusmanegen under den store 
teltdug på Tangkrogen i vinteren 2021. Arrangeres af Muskelsvindfonden, Saxo og 
Aarhus Teater.

CIRKUS JUL


