
Lederne af Glad;Teater modtager Årets ABE 2012  
 
Lederne af og initiativtagerne til Glad;Teater, Jesper Michelsen og Lars Werner Thomsen, modtog i 
weekenden prisen Årets ABE 2012 på Odense Teater for deres engagerede arbejde med at skabe en 
professionel teaterbase for skuespillere med funktionsnedsættelse. Prisen gives til personer, der 
helliger sig kunsten, er skæve, uselviske, utilregnelige og underholdende. 
 
Jesper Michelsen og Lars Werner Thomsen siger om modtagelsen af prisen: 
"Vi er meget glade og stolte over at blive kåret som årets ABE. Fordi vi synes, at prisen i sig selv er vigtig for 
udviklingen af scenekunsten, og så rammer prisen meget præcist dét, som vi gerne vil stå for: Det skæve, 
utilregnelige og underholdende. Og så er det jo altid rart, når ens kollegaer fra branchen anerkender det 
arbejder, vi laver. Det giver os troen på, at vi arbejder i den rigtige retning, og samtidig giver det fornyet energi 
til at arbejde videre og blive ved med at udvikle scenekunsten." 
 

 
 
Siden 2006 har Jesper Michelsen og Lars Werner Thomsen arbejdet hårdt på at etablere Glad;Teater som en 
professionel teaterbase for skuespillere med funktionsnedsættelse. I 2008 blev Glad Skuespillerskole oprettet, 
og juni 2011 viste første holds skuespillerelever resultaterne af deres kunnen i afgangsforestillingen 
VERDENS BEDSTE FORESTILLING, der blev en kæmpe publikumssucces. Siden har Glad;Teater 
produceret flere små og store forestillinger, senest SKYGGERNE, som var på fire ugers turne i Norge og 
Danmark, og aktuelle ØJEBLIKKE, der spiller bag Vor Frue Kirke i København den 25. juni kl. 13.30. 
 
”ABEN” er en pris, der blev indstiftet af de skuespillere, der medvirkede i Breaking The Waves på Odense 
Teater i 2009. Prisen gives til en eller flere personer, som er ligeså skæve, uegoistiske, uselviske, 
underholdende og utilregnelige, som den lille mekaniske abe, der medvirkede i Breaking The Waves.  
 
Fra begrundelsen for modtagelsen af Årets ABE 2012 lyder det bl.a.: 
”…hele projektet Glad Teater er et enestående kunstnerisk og socialt initiativ. Både for de uddannede 
skuespillere, for hvem det har betydet mere teaterarbejde i både ind- og udland, men også for os 
publikum…Jesper Michelsen og Lars Werner Thomsen skal modtage Årets ABE for deres uselviske og 
græsesøgende arbejde. For at skubbe til kunsten og vores fordomme, for at favne og udfordre en gruppe 
mennesker, som ikke ville have disse muligheder andre steder og for at sætte overliggeren lidt højere for os 
alle sammen.” 
 
Læs mere om Glad;Teater, Glad Skuespillerskole og de aktuelle forestillinger på www.gladteater.dk 
 
Yderligere oplysninger:  
Janne Schnipper, janne@gladteater.dk, T: 28564225  


