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H.C. Andersen kabaret på plakaten i Gevninge

Torsdag, den 20. februar, kl. 19:30 kan man opleve kabaretgruppen Den Grimme Ælling opføre 
deres HC Andersen forestilling 'Det er ganske vist' i Gevninge Beboerhus. Arrangementet er 
planlagt af et af gruppens medlemmer, gevningeborgeren Jes Sindal i samarbejde med Gevninge 
Bylaug.

Som titlen antyder er der tale om en kabaret med tekster af og om H. C. Andersen.
Forestillingen omfatter en blanding af eventyr, digte, viser og sange, fremført af gruppens 
medlemmer, de fire garvede viseentusiaster, Dorte Birch, Erik Lund-Nielsen, Helle Juul Sørensen 
og Jes Sindal. Det musikalske akkompagnement leveres af Helle Juul Sørensen.
Kabareten er ikke en kronologisk gennemgang af H. C. Andersens liv, levned og digterier, men er 
en kærlighedserklæring til vor verdensberømte landsmand.
Under forestillingen tager De grimme ællinger nogle af H. C. Andersens børnesange og eventyr 
under behandling. 'Kejserens nye klæ’r', 'Den grimme ælling' og 'Det er ganske vist' er sat i musik 
og dramatiseres af de medvirkende, der optræder som høns, duer og ugler. De enkelte numre 
kædes sammen af Dorte Birch med tekster, som hun selv har forfattet.
I løbet af forestillingen møder vi digteren i sværmerisk humør og på sine mange rejser, bl.a. i 
Jylland, hvor han digter ”Jylland mellem tvende have”, og vi kommer selvfølgelig ikke uden om ”I 
Danmark er jeg født”, som jo næsten er vor nationalsang.
Vi har lagt vægt på en uhøjtidelig og underholdende forestilling med små morsomme momenter, 
udtaler gruppens talsperson, Erik Lund-Nielsen.
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