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H
an findes ikke
magen til i dansk
teater. 

Niels-Bo Valbro
er en teaterentreprenør af
Guds nåde og med et helt
specielt dobbeltsyn. Han
formår nemlig på samme
tid at holde blikket fast
rettet mod pengekassens
dyb og kvalitetens top.
Uden at give det mindste
køb på nogen af delene.
Hvilket nok er en væsentlig
del af forklaringen på den
enestående succes, han har
haft som teaterleder i ad-
skillige årtier. 

Bundlinjen er nemlig
livsvigtig, når man – som
ham – ikke kan basere sig
på store driftstilskud fra 
det offentlige, men satser
det hele selv, og tårnhøj
kvalitet er lige så afgørende,
hvis man skal lokke mange,
mange tusind mennesker i
Det Ny Teater hver eneste
sæson. 

Den kunst lykkes ham
gang på gang, ikke mindst

fordi man som tilskuer altid
fornemmer, at der aldrig er
fedtet med det. Kan 10
brusende flotte kjoler i
finalen lige give det sidste
pift, jamen, så må de til,
også selv om det måske
havde været imponerende
nok uden, og selv om de
måske koster mange tusind
ekstra kroner at producere.

Egne versioner
Ganske sigende er det 
også, at Niels-Bo Valbro,
når han spiller store, 

kendte musicals, som 
regel får lov at skabe sine
egne versioner. Og endnu
mere sigende er det, at de
store producenter bagefter
ofte erkender, at Niels Bo
Valbros nye version måske
er bedre end den, de selv
skabte. Det har givet
musicallystne danskere – 
og svenskere med, for den
sags skyld – mange store
oplevelser gennem årene.
Fra klassikere som ”The
Sound of Music” til mere
uprøvede ting som dette
forårs ”Jekyll and Hyde”. 

Forude venter Danmarks-
premieren på musicalen
”Anything Goes” til efter-
året og genopsætningen 
af succesen ”Chicago”
næste forår.

En forunderlig vej
Niels-Bo Valbros vej ind i
dansk teater er forunderlig.
Allerede som skoleelev i
1970 begyndte han som
impresario at arrangere
koncerter. Han debuterede
som teaterproducent i
1984, da han co-produce-
rede ”Privatliv” med Susse

Wold og Bent Mejding, der
spillede i mere end to år for
fulde huse, dels på Mercur
Teatret i København, dels
på turné, hvilket betød, 
at den skrev dansk teater-
historie med over 500.000
tilskuere. 

I 1988 etablerede han
Privat Teatret og blev der-
med landets yngste teater-
direktør for et større teater –
oven i købet uden offentlig
støtte. Her producerede han
1988-2007 en række minde-
værdige forestillinger,
blandt andre ”Hvem er
Bange for Virginia Woolf”,
”Dødsdansen”, ”Magisk
cirkel” og ”Shirley Valen-
tine”, foruden en lang
række komedier og farcer.

Og så, midt i det hele,
kom historien om Det Ny
Teater, der var nedslidt og
lukket i 1990. Sammen med
Bent Mejding besluttede
Niels-Bo Valbro, at teatret
skulle totalrenoveres og
genåbne som et privat
musikteater. 80 mio. kr.
blev rejst – resultatet i 1994
var et af Europas smukkeste
teatre. Her har vi set ”The

Phantom of the Opera”,
”Mary Poppins”, ”The
Producers”, ”Beauty and
the Beast” og mange andre
internationale succeser, der
aldrig ville være kommet i
nærheden af Danmark,
havde det ikke været for
Niels-Bo Valbro.

En tør og skarp humor
Det var det faglige. Som
menneske er han også af de
sjældne. For eksempel kan
man ikke formå ham til at
tale grimt om andre, når
han føler sig uretfærdigt
behandlet. Heller ikke
politikere eller andre teater-
ledere. 

Han nøjes med at for-
tælle, hvad han selv synes
og står for. Og så rummer
han en helt speciel logisk
sans, en knastør og skarp
humor, og er efter sigende
en anelse hjælpeløs udi
mange af hverdagens små
praktiske gøremål. 

Niels-Bo Valbro begyndte sin showkarriere som 14-årig med at arrangere koncerter. I dag har han været direktør for Det Ny Teater i snart 25 år. Foto: Miklos Szabo

Scenekunst: Teaterdirektør Niels-Bo Valbro har æren for, at Danmark 
gennem de seneste 20 år har kunnet opleve stribevis af internationale musicalsucceser, 
ofte i versioner, der er endnu bedre end originalerne.
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Niels-Bo Valbro, 
teaterdirektør, impresario, 
København. 

Danmarks modigste teaterdirektør
– og den mest upraktiske?

Han formår nemlig
på samme tid at
holde blikket fast
rettet mod penge-
kassens dyb og
kvalitetens top.
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Kjeld Christensen, fhv. spare-
kassedirektør, cand.polit.,
Frederiksberg, 93 år. Kjeld
Christensen var en af de
centrale skikkelser i bank-
og sparekasseverdenen i
1960’erne og 1970’erne.
Efter sin statsvidenskabelige
eksamen i 1946 blev han
ansat som sekretær i Uden-
rigsministeriet, før han skif-
tede til Finansministeriet. I
1952 blev han hentet til
Sparekassen for Kjøbenhavn
og Omegn, hvor han blev
medlem af direktion i 1961
og adm. direktør i 1966.
Han deltog aktivt i gennem-
førelsen af de omfattende
sparekassefusioner og var en
drivende kraft bag gennem-
førsel af tidsvarende lovgiv-
ning. Kjeld Christensen blev
i 1969 adm. direktør for Spa-
rekassen SKS og i 1973 for-
mand for direktionen i
Sparekassen SDS frem til sin
pensionering i 1982. 

John Dalby Kristensen, fhv.
bankdirektør, Højbjerg, 85
år. Gennem hele sit arbejds-
liv var John Dalby Kristen-
sen en inkarneret bank-
mand. Hans første
karrieretrin var filialbestyrer
i Den Danske Provinsbank,
hvor han senere blev bank-
og kundedirektør. Da Den
Danske Provinsbank og Den
Danske Bank fusionerede,
fortsatte han som bank- og
kundedirektør. John Dalby
Kristensen var desuden
medlem af Lions Aarhus Sct.
Clemens i næsten 40 år,
hvor han bl.a. styrede admi-
nistration, økonomi og
medlemstilgang. 

Ane-Marie Erenbjerg, børne-
psykiater, Holbæk, 67 år.
Ane-Marie Erenbjerg fik i
1978 autorisation som læge,
blev speciallæge i børnepsy-
kiatri i 1993 og speciallæge i
børne- og ungdomspsykiatri
i 1999. I perioden 1996-
2000 var hun overlæge på
børne- og ungdomspsykia-
trisk afdeling på Holbæk
Sygehus. Siden etablerede
hun egen klinik, hvor hun
særligt beskæftigede sig med
ADHD. Ane-Marie Erenbjerg
underviste desuden, forfat-
tede flere artikler samt skrev
bogen ”At leve med ADHD –
da Rita flyttede ind”. 

DØDSFALD

30 ÅR
Ammar Al-Temimi, adm.
direktør, Rødovre. Som 21-

årig modtog
Ammar Al-
Temimi sit
diplom fra
Ingeniørhøj-
skolen i Balle-

rup. Efterfølgende var han i
2006-2009 projektkoordina-
tor ved FLSmidth i Dubai,
Egypten, Indien og Syrien.
Fra 2009 og et år frem var
han civil supervisor og
konsulent hos Burmeister &
Wain Scandinavian på
Cypern. I 2010 etablerede
Ammar Al-Temimi AB
Clausen Rådgivende Ingeni-
ører A/S. 
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