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H. C. Andersen havde efter sigende et skilt ved siden af sin seng, hvor der stod:
Jeg er kun skindød!
På en måde var han skindød. En livslang forbandelse, hvor han var fanget på en ø i en
evig ensomhed. Han var udmattet af giftig angst og ubehag, som mere og mere
tog hans gejst og livsglæde. Hvis dette liv lignede et eventyr, så var det et typisk
Andersen eventyr, som ingen havde lyst til at gennemleve.
Hans selvbiografi “Mit livs eventyr”, historien om dette lykkelige barn, er til gengæld
en fabel, som ikke engang kunne bedrage ham selv. Men mødet mellem hans evige
indre dæmoner og hans unikke skrivetalent skabte en kunst, som stadigvæk bliver
beundret og læst i dag. Også af hans kendte forfatter kollegaer.
Hvis H.C. Andersen kunne se ud ad vinduet i sin lejlighed i Nyhavn i dag, så ville han se,
hvordan vores pram ligger smukt og fredeligt langs kajen. For Bådteatret var det kun et
spørgsmål om tid, inden vi skulle lave en forestilling om Danmarks mest kendte digter.
Men meget er allerede sagt om Andersen. Han er nok den kunstner i Danmark, som er
mest analyseret, undersøgt og gennemtjekket af alle mulige fagfolk. Vores tilgang til
digteren og hans universer er derfor undersøgelser på et meget personligt plan.
Bådteatrets dukke- og animationsunivers skaber en poetisk og grotesk rejse ind og ud
af H. C. Andersen, hvor figurer og begivenheder fra hans eventyr blander sig med hans
liv. En hyldest til ham, som led så frygteligt og samtidigt skabte så stor kunst, som
stadigvæk betyder så meget for os i dag.
Vi håber at I, kære publikum, nyder forestillingen som var det en rutsjebane tur i Tivoli.
Eller som et eventyr, som hver aften opstår på ny i jer.
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