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Vigga	  Bro	  •	  Ida	  Bach	  Jensen	  •	  Birgit	  Løkke	  

Premiere	  den	  6.	  maj	  2013	  på	  Teatret	  ved	  Sorte	  Hest	  

	  

BOBLER	  er	  en	  forestilling	  med	  Vigga	  Bro	  og	  musikerne	  Ida	  Bach	  Jensen	  og	  Birgit	  Løkke.	  I	  et	  møde	  

mellem	  musik-‐	  og	  fortælleteater	  dukker	  boblerne	  op	  af	  musikkens	  strøm.	  	  

Bobler	  er	  de	  minder,	  der	  vækkes	  til	  live,	  når	  man	  mindst	  venter	  det.	  Om	  at	  se	  pastor	  Krarup	  i	  

fjernsynet	  og	  pludselig	  være	  i	  sin	  barndom.	  Om	  naboens	  kone,	  der	  ikke	  kunne	  købe	  en	  kjole	  selv,	  

fordi	  hendes	  mand	  havde	  købt	  ruder	  til	  drivhuset	  for	  pengene.	  Om	  Børge,	  der	  blev	  tæsket	  med	  en	  

cykelslange.	  Og	  om	  at	  bevæge	  sig	  ind	  og	  ud	  af	  tidslommer	  og	  finde	  ud	  af,	  hvem	  man	  er.	  	  

Bobler	  vækkes	  af	  sanserne	  og	  nuet;	  en	  lyd,	  en	  duft,	  et	  syn.	  Bobler	  er	  til	  stede	  i	  alle	  mennesker	  og	  

kan	  gøre	  ondt,	  glæde,	  overraske	  og	  forundre.	  Med	  BOBLER	  ønsker	  Vigga	  Bro	  at	  præsentere	  

historier	  og	  erindringer,	  som	  publikum	  kan	  spejle	  sig	  i	  og	  skabe	  et	  rum,	  hvor	  publikum	  kan	  lukke	  

op	  for	  deres	  egne	  erindringstråde,	  sænke	  farten,	  lytte	  og	  tænke	  efter.	  	  

Historiefortællingens	  grand	  old	  lady	  

I	  de	  sidste	  15	  år	  har	  Vigga	  Bro	  stort	  set	  udelukkende	  beskæftiget	  sig	  med	  historiefortælling.	  

Sammen	  med	  sin	  mand	  Erik	  Moseholm	  har	  hun	  udforsket	  ord	  og	  toner	  og	  turneret	  i	  Danmark,	  



Tyskland,	  Frankrig,	  Irland	  og	  Norden.	  Hun	  har	  desuden	  skrevet	  bogen	  Orkanens	  Øje	  om	  

historiefortælling	  og	  undervist	  i	  genren	  i	  ind-‐	  og	  udland.	  	  

BOBLER	  spiller	  fra	  den	  6.	  maj	  til	  og	  med	  den	  1.	  juni	  2013	  på	  Teatret	  ved	  Sorte	  Hest.	  Se	  mere	  på	  

www.teatretvedsortehest.dk.	  	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  

	  

Have	  Kommunikation	  

Tlf.	  33	  25	  21	  07	  

	  

Pressekontakt	  

Astrid	  Thoudal	  Clausen	  •	  astrid@have.dk	  •	  33	  25	  21	  07	  /	  20	  87	  96	  61	  

	  

Vigga	  Bro	  

Vigga	  Bro	  (f.	  20.	  oktober	  1937)	  er	  dansk	  historiefortæller,	  instruktør	  og	  skuespiller.	  Hun	  er	  den	  

første	  i	  Danmark,	  som	  fik	  navnet	  Vigga	  opkaldt	  efter	  sin	  afdøde	  far	  Viggo	  med	  tilladelse	  fra	  

kongen.	  Vigga	  Bro	  har	  siden	  sin	  uddannelse	  fra	  Aarhus	  Teater	  medvirket	  i	  et	  hav	  af	  film	  og	  tv-‐serier	  

samt	  betrådt	  stort	  set	  alle	  teaterscener	  i	  Danmark.	  	  Hun	  har	  blandt	  andet	  spillet	  Dario	  Fo’s	  

Kvindemonologer	  og	  Misterio	  Buffo	  og	  medvirket	  i	  Erasmus	  Montanus	  på	  Betty	  Nansen	  teatret	  

(1984),	  Mågen	  på	  Dantes	  Aveny	  (1992)	  og	  Easy	  Living	  på	  Cafeteatret	  (1996).	  På	  TV	  har	  hun	  blandt	  

andet	  skrevet,	  iscenesat	  og	  medvirket	  i	  Nu	  skal	  du	  se	  (1987-‐1988)	  på	  DR1	  og	  i	  2005	  kunne	  hun	  

opleves	  i	  Jul	  i	  Valhal	  på	  TV2.	  På	  film	  har	  Vigga	  Bro	  blandt	  andet	  gjort	  sig	  bemærket	  i	  Knud	  Leif	  

Thomsens	  filmatisering	  af	  Martin	  A.	  Hansens	  Løgneren	  (1969)	  samt	  i	  Astrid	  Henning	  Jensens	  

Barndommens	  Gade	  (1986).	  Dertil	  har	  Vigga	  Bro	  undervist	  på	  Statens	  Teaterskole,	  været	  

næstformand	  i	  Dansk	  Skuespillerforbund	  og	  medlem	  af	  Teaterrådet.	  	  	  



På	  dansk	  grund	  er	  Vigga	  Bro	  en	  af	  de	  mest	  erfarne	  historiefortællere.	  Hun	  har	  udgivet	  bogen	  

”Orkanens	  Øje”	  om	  historiefortælling,	  ligesom	  hun	  har	  undervist	  i	  disciplinen	  i	  ind-‐	  og	  udland.	  

	  

BOBLER	  

Medvirkende:	  Vigga	  Bro,	  bassist	  Ida	  Bach	  Jensen	  og	  percussionist	  Birgit	  Løkke	  

Tekst	  og	  ide:	  Vigga	  Bro	  

Komponist:	  Erik	  Moseholm	  i	  samspil	  med	  Birgit	  Løkke	  og	  Ida	  Bach	  Jensen	  

Konsulent	  på	  tekst	  og	  koncept:	  Anna	  Bro	  

Instruktion:	  Gitte	  Kath	  

Spilleperiode:	  6.	  maj	  –	  1.	  juni	  2013	  

Billetter:	  kan	  bestilles	  via	  33	  31	  06	  06	  eller	  info@teatretvedsortehest.dk.	  Forestillingen	  spiller	  

man-‐fre	  kl.	  20.00	  og	  lør.	  kl.	  17.00	  

	  

	  


