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Navnligt - i dag om skuespiller-talent, der fik teatret ind under huden fra barnsben

Hans Nobel, odenseaner, der 
arrangerer koncerter med 
60’ernes udødelige koryfæer,  
er stolt over, at billetsalget til 
koncerten med det britiske 
popband Hermans Hermits 
går så strygende, at der i går 
kun var 54 billetter tilbage til 
salg - så alt tyder på udsolgt 
til koncerten, lørdag 18. april 
på Kansas City. 

Hermans Hermits, med 
Barry (The Bean) Whitman fra 
det originale band i en frem-
træden rolle, 
er lige nu på en 
succesrig turné 
rundt i Tyskland.

Hans Nobel, 
alias Eventyr-
beat, afvikler 
koncerter uden 
offentligt tilskud, 
men han frem-
hæver trofaste 
sponsorer.

Kristoffer Helmuth, snart ud-
dannet skuespiller i Odense 
(foto), får store opgaver i den 
kommende sæson.

I ”Brødrene Løvehjerte”, 
teatrets juleforestilling, spil-
ler han både Tvebak og den 
yngste af brødrene. Og efter 
jul er han drengen Oscar i 
”Lad den rette komme ind” 
på Sukkerkogeriet.

Kristoffer er barnebarn af 
Frits Helmuth og oldebarn af 
legendariske Osvald Helmuth, 
hans far Mikael Helmuth er 
chef for Team Teatret i Her-
ning, og hans mor, Rikke 
Bendsen, er også skuespiller.

Som barn tilbragte han 
mange aftener i en teatergar-
derobe med at spille gameboy 
eller se film med lav lyd, mens 
forældrene var på scenen. 

Så han fik fra 
barnsben teatret 
ind under huden 
- især, synes, for 
det gode, synes 
unge Helmuth, 
der i 2013 spil-
lede Nicolaj 
i ”Nøddebro 
Præste gaard” på 
Folketeatret.
Foto: Steffen Stamp.

Birgitte Nielsen, født og op-
vokset i Odense, afslørede i 
1990’erne skuespillertalent,
optrådte i Sønderborg Revy-
en i 1997 og hun blev eventyr-
fortæller og dramapædagog 
på børnekuturhuset Fyrtøjet.

Efter en lille turné i 2000 
med H.C. Andersens ”Svi-
nedrengen”, bl.a. i Tivoli, 
med en anden odenseaner, 
Kim Hammels vang Henriksen, 
stoppede hun teaterarbejdet 
og flyttede til København for 
bl.a. at blive receptionist på 
Ibsens Hotel.

Hun har lige siden boet i 
Nansensgade på Nørrebro 
med sin kæreste og en søn på 
11 - og er iøvrigt nabo til før-
nævnte Kim Hammelsvang.

- Til en fest mødte jeg in-
struktøren på Dragør Revy-
en Michel Castenholt, der rå-
dede mig til at gå til casting.

- Det gjorde jeg heldigvis. 
Jeg blev optaget, og er nu 
tilbage på scenen efter 15 års 
pause. Mens jeg gik til prøver 
i Dragør, var Kim barnepige 
for Noah, som han også er 
gudfar for.

- I fredags var der premi-
ere på Dragør Fort, og det er 

skønt at være tilbage i gamet, 
fortæller Birgitte Nielsen, 
der tilføjer, at hun har lært 
en masse revy af Michel Ca-
stenholt, der skal instruere 
Rottefælden til sommer.

- Jeg ved, at Kim har været 
en tur hjemme i Kerteminde 
og Odense, og jeg glæder 
mig til at fortælle ham, hvor 
godt det går i Dragør.

- Og så skal jeg selvfølgelig 
høre sidste nyt fra Fyn.

 ■Birgitte Nielsen spillede 
teater i Katakomben.

 ■Klaus Berntsen, her midt i Særslev Sogneråd i 1890’erne, var 
som stærkt politisk engageret med til at stifte Fyns Tidende 
i 1872 og rådede den fynske bondestand til at tilslutte sig det 
unge parti Venstre. Når Historiens Hus i Odense tirsdag mar-
kerer 100-året for grundloven med foredrag af lektor, ph.d. 
Jeppe Nevers, SDU, er Berntsen hovedpersonen.

Af John Borgkilde

PrOFil

lige siden hun var  en lille pige 
og boede i Bramming i det 
sydvestjyske, har hun elsket 
filmens verden.

I dag er Maria Moni sta-
digvæk dybt fascineret af 
film - og det de kan.

- Man kan rejse ud i ver-
den og opleve en masse, men 
man kan også se en film i bio-

grafen eller derhjemme og få 
store oplevelser, siger Maria, 
som netop er startet i jobbet 
som leder af den svendbor-
gensiske film- og kulturfest 
Svend15

Hun beskriver sig selv som 
meget stædig og passione-
ret, når hun beslutter sig for 
noget. Efter gymnasietiden 
på Ribe Katedralskole holdt 
hun et sabbatår.

Sabbat er så meget sagt. 
Hun arbejdede nemlig både 
nat og dag i et halvt år for 
at spare sammen til en rejse 
Jorden rundt. Noget hun al-
tid havde ønsket sig.

- Jeg arbejdede på Albani 
fra 23 aften til syv morgen, 
og så tog jeg direkte til næ-
ste job klokken otte, hvor jeg 
pakkede varer for et firma.

Maria Moni og en god ven 
var af sted i cirka seks måne-
der og oplevede USAs vest-
kyst, Fiji, Australien, Østen 
og mange andre steder.

- Jeg elsker simpelthen at 
rejse, men det var også dej-
ligt at komme hjem igen.

På Syddansk  Universitet tog 
hun to-faglig bachelor i 
dansk og medievidenskab, 
og bagefter blev hun kan-
didat i journalistik samme 
sted.

- En del af praktiktiden til-
bragte jeg på kulturredaktio-
nen på Fyens Stiftstidende, 
hvor jeg også havde været 
freelance filmanmelder. 

- Efter uddannelsen tænk-
te jeg, at det måske var end-
nu mere spændende at være 
med til at skabe kulturen 
- i stedet for at nøjes med at 
kommentere den.

Siden har Maria Moni haft 
mange forskellige job, der 
har noget med film og kultur 
at gøre.

Vi nævner i flæng: journa-
list på Smukfest i Skander-
borg, projektmedarbejder 
hos Udvikling Fyn, Festival-
koordinator ved Odense In-
ternational Film Festival, og 
pr-koordinator på Svend14-

festen.
Sammen med program-

chef Michael Fleischer - 
tidligere administrerende 
direktør i SF Film - er Ma-
ria Moni i fuld gang med at 
planlægge årets film- og kul-
turdage der afholdes sidste 
uge i august.

Af Hanne Füchsel

Fascineret af film siden barndommen
 ■Den nye leder af 

Svend15, Maria Moni, 
gik i biografen hver 
uge fra hun var 10 år

 ■- Når jeg får en opgave, som jeg brænder for, så bliver jeg meget passioneret - og også stæ-
dig for at nå målet, og jeg har en ambition om, at dette års filmfestival skal være mindst lige så 
sjov og festlig som den Anne Mette Juul fik stablet på benene sidste år.  Foto: Laust Jordal

 ➤Maria Moni  er 37 år.
 ➤Er født i  Bangladesh men 

vokset op i Bramming, 17 kilo-
meter øst for Esbjerg.

 ➤Fra hun var  10 år, gik hun 
i Bramming Bio en gang om 
ugen og elskede de oplevelser, 
hun fik her.

 ➤Gik i gymnasiet  i Ribe og 
blev sproglig student i 1996.

 ➤Flyttede til Odense,  hvor 
hun stadigvæk bor i Hjallese, 
selv om hun ”finder Svendborg 
meget tiltrækkende og måske 
vil flytte derned.

 ➤Var i journalistpraktik  på 
Fyens Stiftstidende.
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70 Tidligere fabrikant 

lars rossen, Assensvej, 
Faaborg, fylder 70 år mandag 

den 9. marts. 
Lars stam-

mer fra Tiset 
ved Gram i 
Sønderjylland.

Han fra-
trådte sit job 
som salgsdi-

rektør i firmaet Perfora, ef-
ter at firmaet blev fusioneret 
med Gadan Silkeborg for se-
nere at blive medlem af APV 
gruppen ligeledes Silkeborg. 

Her fortsatte Lars som 
konsulent med kundepleje 
som hovedopgave, med deraf 
følgende rejser over hele ver-
den, idet APV var repræsen-
teret i ca. 140 lande. 

Lars blev efter realeksa-
men uddannet mejerist for 
senere at uddanne sig til lev-
nedsmiddelingeniør. 

Kombineret med studieop-
hold i Tyskland og Schweiz 
stod han godt rustet til at 
starte op i faderens virksom-
hed Perfora, hvor han hoved-
sagelig beskæftigede sig med 
kundepleje. 

I sit otium dyrker han sejl-
sport, rejser, filmarbejde, 
cykelture, skoven, hytten i 
Tiset, og som sidste skud på 
stammen har han udgivet 
en bog om sit liv. Bogen har 
fået titlen ”Mejeribestyrerens 
søn” og udkommer den 16. 
marts. 

Lars lever i dag sammen 
med Hanne Andreasen, hvor 
pensionisttilværelsen nydes i 
hinandens selskab.

65 Anna Kirstine Hansen, 
Søby Vestermark 8, 

Søby, Ærø, fylder 65 tirsdag 
den 10. marts. (randi)

65 Hedvig Holmegaard, 
Østerbro 22, Søby, 

Ærø, fylder 65 år tirsdag den 
10. marts. 

Hedvig flyttede som ung 
til Faaborg og blev udlært i 
blandet manufaktur. Efter et 
par år i Odense og et højsko-
leophold flyttede hun hjem 
til Søby og blev ansat i Skibs-
handelen i Søby. 

Året efter startede hun for-
retningen med at køre rundt 

65 Tidligere kranfører 
reimer istjord, Leby-

marksvej 1, Leby, Ærø, fylder 
65, tirsdag den 10. marts.

Reimer bor i sit fødehjem 
i Leby. Det overtog han for 
mange år siden efter sine for-
ældre. Han har i mange år 
arbejdet som kranfører på 
værftet i Søby og gik på efter-
løn som 63-årig.

Reimar Istjord har tidligere 
haft rigtig mange fugle i vo-
lierer. I dag er der kun få til-
bage. Tidligere var han også 
ivrig jæger. (randi)


