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Mit liv som papegøje Bent Mejding Hent PDF Bent Mejding har i løbet af sine 55 år inden for teatret været
direktør for fem teatre og spillet omkring 150 roller fordelt på teater, tv, film og radio. Herudover har han
iscenesat knap 100 forestillinger og oversat en lang række skuespil til dansk. En imponerende karriere, når

man tager i betragtning, at han slet ikke ville til teatret. Han var udlært bogholder og var egentlig godt tilfreds
med det, og han gik udelukkende til optagelsesprøve for ikke at skuffe sin dramalærer. Der var mere end 400
unge tilmeldt prøven, og man skulle kun bruge en mand og fem piger, så chancerne for at blive vraget var
heldigvis store. Men det gik slet ikke, som han havde håbet: Han blev optaget på elevskolen og fast knyttet
til Det Ny Teater. Så måtte han søge et års orlov fra bogholderiet. I Mit liv som papegøje fortæller Bent
Mejding med megen selvironi og stor humor om sit liv fra barndommen med en storebror, som var hans
væbner og forbillede, gennem ungdommen, hvor en traumatisk oplevelse kom til at præge hans senere liv.
Han fortæller om, hvordan han var med til at redde tre teatre fra nedrivning og grundlægge et nyt, om sit

arbejde med nogle af landets bedste skuespillere, og han fortæller om Matador og om sine mange film, bl.a.
om hvordan det er altid at skulle spille ond. Samtidig fortæller han om skilsmisse, tab og svigt, men også om

forelskelse og kærlighed. Lydbogen er indlæst af Karsten Pharao.

 

Bent Mejding har i løbet af sine 55 år inden for teatret været direktør
for fem teatre og spillet omkring 150 roller fordelt på teater, tv, film
og radio. Herudover har han iscenesat knap 100 forestillinger og
oversat en lang række skuespil til dansk. En imponerende karriere,
når man tager i betragtning, at han slet ikke ville til teatret. Han var
udlært bogholder og var egentlig godt tilfreds med det, og han gik
udelukkende til optagelsesprøve for ikke at skuffe sin dramalærer.

Der var mere end 400 unge tilmeldt prøven, og man skulle kun bruge
en mand og fem piger, så chancerne for at blive vraget var heldigvis
store. Men det gik slet ikke, som han havde håbet: Han blev optaget
på elevskolen og fast knyttet til Det Ny Teater. Så måtte han søge et
års orlov fra bogholderiet. I Mit liv som papegøje fortæller Bent

Mejding med megen selvironi og stor humor om sit liv fra
barndommen med en storebror, som var hans væbner og forbillede,
gennem ungdommen, hvor en traumatisk oplevelse kom til at præge
hans senere liv. Han fortæller om, hvordan han var med til at redde
tre teatre fra nedrivning og grundlægge et nyt, om sit arbejde med
nogle af landets bedste skuespillere, og han fortæller om Matador og
om sine mange film, bl.a. om hvordan det er altid at skulle spille
ond. Samtidig fortæller han om skilsmisse, tab og svigt, men også

om forelskelse og kærlighed. Lydbogen er indlæst af Karsten Pharao.
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