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Fra filmens bardom og ungdom

Niels Martinov

Poul Malmkjær

Asta - mennesket, myten og filmstjernen (2000) 99.4

Et åbent portræt af en lysende karriere med skyggesider fortalt med både
alvor og humor

Ebbe Mørk

Ole Thestrup

Marguerite Viby - det var sjovt at være til (2001) 99.4

Min lange rejse hjem (2009) 99.4

Jørgen Stegelman

Bogen er gennemsyret af begejstring for skuespilfaget og musikken. Alle
hans livs op - og nedture er beskrevet med hudløst selvudleverende ærlighed og humor.

- og Ib Schønberg - en biografi (1996) 99.4
Ebbe Rode

Ebbe Rode - portrætter af en dansk scenekunstner gennem 65 år
(1997) 99.4

Ole Ernst - drømmer jeg, eller - en biografi (2008) 99.4

Cirkus Buster og Zirkus Nemo
Jakob D. Lund

Buster Larsen - en biografi (2013) 99.4

Admiralen fra Den Gode Fregat Pinafore
Me Lund

- men voksen blev jeg aldrig - menneske & skuespiller (2012)
99.4

En skildring af den fattige københavnerdreng, der blev en af Danmarks
populæreste skuespillere inden for både film, revy og teater. Buster var en
sammensat person: venlig og varm – men også perfektionist og altid angst
for, om hans præstationer var gode nok.

Jørgen Reenberg fortæller morsomt om sin opvækst og om sit virke som
skuespiller i dansk teater i mere end 60 år.

Jens Korse

Jeppe på Bjerget

Komikeren og skuespilleren beretter om sin opvækst, karriere og fascination af cirkus.

Danser med wienerbrød - en bog med og om Søren Østergaard
(2011) 99.4

John Lindskog

Faders vilje - Osvald, Søster og Frits Helmuthdramaet bag scenen
(2005) 99.4

Komikerne

Spændende bog, der går bag den joviale facade og skildrer et kaotisk
familieliv.

ABC- Teatret
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Jesper Gaarskjær

Kjeld & Dirch - historien om Danmarks største komikerpar
(2011) 99.4
Om den legendariske komikerduo Kjeld Petersen og Dirch Passer og deres
mange roller i teater, revy og film. Bogen giver et menneskeligt portræt af
deres venskab, følsomhed, ensomhed, som de skjulte i deres drukture.
Ole Sønnichsen

Dirch Passer - et liv i billeder (2012) 99.4

Fortalt med mange anekdoter, livshistorier og citater fra familie, venner og
kolleger og med et meget flot billedmateriale.

Preben Kaas

Det bli’r vinter førend man aner (2012) 99.4
Bogen fortæller om en stor karriere som komiker og revydirektør, et
utroligt aktivt arbejdsliv med kolleger som Jørgen Ryg, men også om et
turbulent privatliv

Cirkusrevyen
Lisbet Dahl

At overkomme livet (1999) 99.4
Skuespilleren og revykunstneren fortæller meget personligt om op- og
nedture i sit private og professionelle liv og giver ud fra sin dyrt købte
livsvisdom gode råd fra sig i bramfrit sprog.

Og alle de andre komikere
Per Pallesen

Osse li’ på en studs - erindringer og anekdoter om latter og liv
(2010) 99.4
Muntert portræt af tjener Boldt fra Matador, direktøren for Nørrebros
Teater og Hjørringrevyen.

Jesper Kleins liv og Lykke (2007) 99.4
Historier om en plagsom skoletid, humoristiske radioudsendelser, den musikalske trio Klyderne, julekalenderne i tv og et langt og lykkeligt samliv
med Lykke Nielsen.
Bo Østlund

Ulf Pilgaard

Mit liv som Ulf - erindringer (2015) 99.4
Bogen fortæller om gennembruddet på ABC Teater, sine mere end 30 år i
Cirkusrevyen, og om de store personligheder han har mødt.

Daimi og Dario - med showbiz i bakspejlet (2010) 99.4
Fortæller om karriere, kærlighed og livet på og uden for scenen. Bogen er
forsynet med mange historier og fotos fra et langt liv i muntert selskab
med andre kendisser.

Søren Anker Madsen & Ole Sønnichsen

Stand-up

80 år med Cirkusrevyen fortalt i billeder og anekdoter.

Dansk stand-up - historien om comedy i Danmark (2009) 77.56

Linie 3

Portrætter af en række stand-up-komikere og deres karrierers fiaskoer og
højdepunkter. F.eks. Thomas Wivel, Lars Hjortshøj, Frank Hvam, Uffe
Holm og Jan Gintberg.

Cirkusrevyen (2016) 77.56

Thomas Eje

Fri stil - udvalgte scener og røverhistorier og en sang fra de varme
lande (2011) 99.4
Skuespilleren, musikeren og entertaineren fortæller om sit liv, om opstarten af Linie 3, sin solokarriere og forsøget på at slå igennem i USA.

Niels Skousen

Herfra hvor jeg står - erindringer (2011) 99.4
Musikeren, komponisten og skuespilleren fortæller om livet og karrieren
fra ungdomsoprørets tid i teatergruppen Solvognen.
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Ørkenens Sønner
Kirsten Jacobsen

Solvognen

Søren Louis Pilmark (2005) 99.4

Mor og søn

Intens samtalebog og midtvejsskildring af liv og karriere.

Jytte Abildstrøm

Peter Schepelern

Ørkenens Sønner – bogen (2008) 77.56

Om livet på Riddersalen i over 30 år. Bogen fortæller også om hendes
brændende lidenskab for børne- og dukketeater.

Historien om gruppen Ørkenens Sønner, hvordan de opstod, om sketches,
sange, tryllenumre m.v. og med mange fotos.

Peter Mygind

Mor som pige - Jytte Abildstrøms erindringer (2003) 99.4

Myginds mission - der findes ikke onde mennesker (2013) 99.4
Peter Mygind fortæller om sit mange facetterede liv på og uden for rampelyset. Gg så har han er mission. Vi skal stoppe mobning nu.

TV-serierne
En by i provinsen
Henning Moritzen

Tilpas højrøvet (2004) 99.4
Fortæller lystigt løs om sit liv og roller, om det ufrivilligt absurde teater,
der opstod i det første primitive fjernsynsstudie, og det gode ægteskab med
Lise Ringheim.
Niels Okking

Jens Okking - virkeligheden er alle tings prøve (2009) 99.4
Den fantastiske oplæser af ”den gode gamle rævebog” fortæller om betydningsfulde temaer i sit voksne liv.

Huset på Christianshavn
Olsen Banden

Anne-Sofie Storm Wesche

Centa Clemmensen

Fortællingen om den populære men alsidige skuespiller og hans mange
roller - men også om privatpersonen, som kæmpede en hård kamp, da han
blev alenefar til fire børn.

Kære Poul (1998) 99.4
Han var nok mest kendt som Kjeld fra Olsen banden, men Poul Bundgaard
havde et spændende og rigt privatliv. Det fortæller familie, kolleger og
venner om her.
Morten Grunwald & Per Kuskner
Min tid i gule sokker (2013) 99.4
Morten Grunwald fortæller levende om sin egen og andres roller i Olsen
Banden filmene, og om instruktøren og tryllerierne med de mange tekniske
stunts i filmene. Bogen er forsynet med et væld af sjove fotos, skarpe
iagttagelser af filmenes aktører og deres præstationer, samt komiske og
tragiske hændelser bag kulisserne.

Poul Reichhard - blot et menneske (2013) 99.4

Birgitte Ellemann

Bodil Udsen - man kan jo ikke gå rundt og være en sukkerkage
hele livet (2015) 99.4
Et dybdeborende portræt af en ”skallesmækkende mimose”, hvis løbebane
rummer både roller i den populære genre og det absurde teater. Hun
skildres også hjertevarm og favnende både privat og kunstnerisk, men også
med et til tider meget turmult privatliv.
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Én stor familie

Jacob Wendt Jensen

Helle Hertz

Ove Sprogøe (2010) 99.4

Kys og klaps (2012) 99.4

Et kærligt og skarpt portræt af skuespilleren og mennesket bag en 50 år
lang karriere, 159 film og 130 teaterstykker.

Helle Hertz fortæller om sin barndom med ordblindhed, om hverdagslivet,
kærlighedslivet og splittelsen imellem de mange roller i en hektisk hverdag
med tre børn, hvor karrieren oftest fik første prioritet.

Anne-Sofie Storm Wesche

Kirsten Walther - to roller - ét liv (2015) 99.4

Selvom det er i de sjove roller, vi kender hende bedst, evnede hun også de
mere alvorlige roller. Sit privatliv holdt hun ude af medierne, men her får
vi en lille flig af den private Kirsten Walther.

Matador

Holger Juul Hansen

Sol og tunge skyer - erindringer (2012) 99.4

Hyggelige og humoristiske beskrivelser af karrieren og privatlivets op- og
nedture.

Cathrine Errboe

Malene (2014) 99.4
Et ærligt portræt af Malene Schwartz’ liv som skuespiller, teaterdirektør,
hustru, mor og menneske - fortalt af hende selv og af en række af de mennesker, som er og har været tæt på hende.

Han havde en succesfyldt karriere, der spændte vidt. Men bag den sjove
facade gemte der sig et hårdt privatliv, med en psykisk ustabil hustru,
og det er derfor portrættet af den private Axel, for hvem livet ikke var så
nemt, der gør størst indtryk.
Per Kuskner

Alle tiders Ghita (2014) 99.4

Matador - mennesker, myter & minder (2011) 77.91

Om Ghita Nørbys liv i dansk teater, film og tv fortalt via mange flotte billeder og tekst. Bogen indledes med en hyldest af teaterchef og instruktør
Peter Langdal. Med lister over roller på film, tv og teater.

En hyldestbog til alle tiders største og mest populære tv succes.

Jørgen Buckhøj

Lise Nørgaard fortæller hele historien om matador, hvordan serien blev til,
hvorfra hun fik ideerne til rollerne og handlingen, og hvad der siden skete
med alle de elskede personer i Korsbæk.

Fra dreng til matador (1992) 99.4
Elsket og frygtet i rollen som Mads Skjern i matador. Men Jørgen Buckhøj
var så meget mere end den rolle der om nogen kom til at definere ham som
skuespiller i danskernes bevidsthed. Her fortæller han om barndom og
ungdom samt om den imponerende 40 år lange karriere inden for film, TV,
revy og teater.
Jesper Langberg

Ikke et sekund spildt (2013) 99.4
Erindringer om opvækst og familie, om faderens tidlige død og den nære
tilknytning til broren Ebbe. Han fortæller begejstret om sit skuespillerliv
men også usentimentalt om privatlivets skyggesider.

Lise Nørgaard

Et liv med Matador (2003)

Bryggeren
Andreas Fugl Thøgersen

Frits Helmuth - en biografi (2014) 99.4
Lektor Blomme i ”Det forsømte forår” var en pragtrolle for Helmuth, men
bogen kommer hele vejen rundt om ham. Den giver et spændende indblik i
en alsidige karakterskuespiller med et kaotisk indre.

Krøniken

Anne-Sofie Storm Wesche

Pernille Højmark

Helle Virkner - en biografi (2012) 99.4

Først nu forstår jeg intet (2013) 99.4

Baseret på både research i artikler og interviews samt egne interviews med
venner, familie og kolleger tegnes et portræt af skuespilleren, politikeren,
hustruen og moderen Helle Virkner.

Erindringer om opvækst og unge år - med fest, druk, svigt og kærlighed.
Desuden fortæller hun om rejser til Sydamerika og Afrika, som hun tog på
i 2013, lige efter sin skilsmisse.

Susse Wold
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Fremkaldt (2008) 99.4

Efter en trist barndom med en fraværende mor – Marguerite Viby – begynder Susse Wold samme løbebane med efterhånden stor succes. Midt
i livet melder der sig en angst, som efter terapi får hende til at acceptere
sig selv – og fremkalde større dybder i sjælelivet og får hende til at påtage
endnu sværere roller. Bogen har mange fine beskrivelser af begivenheder
og venner og kolleger.
Bent Mejding

Mit liv som papegøje - erindringer (2012) 99.4

Barndomsbeskrivelsen giver et godt tidsbillede fra krigens tid. Dernæst
fortælles levende og humoristisk om en 55 år lang karriere som skuespiller,
instruktør og teaterdirektør.

Axel Strøbye - en tragisk komedie (2012) 99.4

Bodil Jørgensen

En rejse gennem bly og græs (2014) 99.4

Vil du vide mere?

Bodil Jørgensen beretter om sin barndom, om sine år på skuespillerskolen,
om sin karriere, familie, ægteskab og skilsmisse, sin tro og værdier, og
ikke mindst om at holde fast i livskraften, da hun kom ud for en voldsom
ulykke under en filmoptagelse.

Du fandt ikke noget om Mads Mikkelsen, Iben Hjejle, Nikolaj CosterWaldau…

Sarah-Cathrine Wandsø

Morten Piil

Livet - det skal leves - skuespilleren Finn Nielsen (2012) 99.4
Om kærligheden, skilsmisserne, børnene, vennerne og rollerne med sejre
og nederlag.

Gyldendals teaterleksikon (2007) 77
Danske filmskuespillere: 525 portrætter (2006) 77.696

Websider

Waage Sandø

https://da.wikipedia.org/wiki - søg på skuespillerens navn - her
finder du også henvisninger til andre websider

Beretter bramfrit og åbenhjertigt om turen gennem karrieren krydret med
muntre historier fra livet som skuespiller med kig ind i privatlivet.

http://www.dfi.dk/tal-og-fakta/links.aspx - fakta om film, skuespillere og filmfolk helt tilbage fra dansk films fødsel til de nyeste
titler i biografen

Ud af mørket

www.danskefilm.dk - Nyhedsarkiv, artikler, filmanmeldelser,
oplysninger om skuespillere, filmpriser mv

Robert Hansen

www.danskfilmogtv.dk - oplysninger, nyhedsstof

Et ekstremt lykkeligt liv (2010) 99.4

Velkommen på forsiden (2009) 99.4
Hudløs ærlig beretning om den lange nedtur, skammen og benægtelsen, da
han fik tilnavnet ”kokain-Robert, men også om kampen for at tilbageerobre
troen på sig selv. Den kulminerer med vendepunktet og sejren i ”Vild med
dans”.

Se film på nettet
www.filmstriben.dk - Bibliotekernes og Det Danske Filminstituts
filmtilbud

Allan Olsen

Midt i livet (2011) 99.4
Beretter om sit liv som tørlagt alkoholiker og reflekterer over bl.a. kunst,
spiritualitet, rejser, løb, golf, børn, forholdet til faderen og sin glæde ved
livet.
Jes Holtsø
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Verden venter (2011) 99.4

Om barndommen som småkriminel, om tiden som barnestjerne i Olsenbanden-filmene, om sit heroinmisbrug på Vesterbro og om det musikalske
gennembrud i tv-programmet Talent i 2009.
Finn Nørbygaard

Tillykke med din krise! - en komiker bag facaden (2007) 99.4

Fra de glade dage sammen med Jacob Haugaard, og om sit liv og de kriser,
der førte til et årelangt terapeutisk forløb og en uddannelse som psykoterapeut.
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