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På stikord Ebbe Rode Hent PDF "På stikord" er en samling artikler, taler og digte om teater af skuespilleren
Ebbe Rode. Han kendte teatret indefra, og gennem et langt liv mødte han mange store personligheder, som
han her har skildret med humor, følsomhed og indlevelse. Det er interessante glimt fra 1900-tallets
fascinerende teaterverden; Det er blandt andre berømtheder som Bodil Ipsen, Poul Reumert, Poul
Henningsen, Kjeld Abell, Mogens Wieth, Osvald Helmuth, Knud Sønderby, Bodil Kjer, Storm P og mange
andre, som Ebbe Rode her beskriver. Ebbe Rode (1910-1998) var dansk skuespiller og forfatter – først og
fremmest til mange erindringsbøger om livet som skuespiller og som del af det danske kulturliv. Ebbe Rode
var søn af digteren Helge Rode og forfatterinden Edith Rode og voksede op på Frederiksberg i et
kunstnerhjem, der var centrum for mange af tidens navnkundige. Han debuterede i 1931 på Dagmarteatret og
medvirkede siden i en lang række teaterstykker og film. Han var skuespiller ved Det Kongelige Teater 19321956 og igen fra 1965.
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