
 

 

 

 

Projektbeskrivelse – It’s a Wonderful Life 

 

Med denne nytænkning af juleklassiker-filmen It’s a 

Wonderful Life  (Det er Herligt at Leve, 1946) har det britiske 

kompagni Mangled Yarn som mål at skabe en magisk og 

overraskende oplevelse for hele familien. Med dukker, 

livemusik og en sækfuld julemagi spiller 4 skuespillere alle 

karaktererne fra filmen i denne innovative, rørende og 

hylemorsomme juleforestilling. Forestillingen præsenteres i 

samarbejde mellem Mangled Yarn og Down The Rabbit Hole 

Theatre, Københavns fremmeste engelsk-sprogede teater, og 

spiller på engelsk fra d. 13. – 22. december 2022 på 

LiteraturHaus på Nørrebro, København.  

 

Historien 

Det er Lillejuleaften, og George overvejer at begå selvmord. Han har aldrig formået at forlade sin 

hjemby, hans bank står på randen af konkurs, og hans fordømte børn nægter pure at holde op 

med at øve sig på det forbandede klaver. Han har fået nok!  

 

Nu er det kun Clarence Odbody, Andenrangs Engel, der kan redde George, og i samme omgang 

måske endelig gøre sig fortjent til sine vinger. Men hvordan kan han overbevise George om at livet 

stadig er værd at leve? Når Clarence konfronterer George med en vision af en verden, hvor han 

aldrig har eksisteret, må George genoverveje sit verdenssyn – og måske kommer han i tanke om, 

at det trods alt stadig er herligt at leve.  

 

It’s a Wonderful Life (Det er Herligt at Leve) er en klassisk amerikansk julefilm fra 1946, med James 

Stewart og Donna Reed i hovedrollerne. Filmen er efterhånden blevet kendt som en af de vigtigste 

film i genren, og er en klassiker der ses af mange til jul hvert år i USA og omkring i verden. George 

er kendt som en datidens Hamlet, en tragisk figur som tvivler på sit eget værd, og ultimativt må 

miste sig selv, for at finde sig selv igen.  

 

Ide og nytænkning 

Det britiske kompagni Mangled Yarn nyfortolker denne klassiker i sin teaterforestilling, der 

fortæller historien som aldrig set før. Med masser af julemagi, dukketeater, stemning og komik 

bringer blot fire skuespilleren historien til live for publikums øjne. Det er en visuelt rig og 

opfindsom teateroplevelse, og er et fremragende eksempel på hvor nyskabende britisk teater kan 

være. Med stor fantasi og raffineret teaterhåndværk skaber Mangled Yarn et fantastisk og 

forførende univers, med skuespil og historiefortælling af højeste klasse.  

 

    
 



 

 

 

En hilsen fra Jeremy M. Thomas, kunstnerisk leder af Down The Rabbit Hole Theatre 

Jeg er rigtig stolt over at kunne præsentere Mangled Yarns forestilling It’s a Wonderful Life  som 

vores juleforestilling i år. Forestillingen er et fantastisk eksempel på den nyskabelse og det magiske 

univers som er blevet et kendetegn for moderne britisk teater. Her kan du se magien udfolde sig på 

en barsk måde, hvor du ser alle tricks, men alligevel giver dig hen og slipper fantasien løs.  

 

Om gæstekompagniet Mangled Yarn 

Mangled Yarn skaber teater for hvem som helst, hvor som helst. Over hele verden findes 

mennesker, der af forskellige årsager ikke får mulighed for at se levende teater – og det har 

Mangled Yarn gjort til sin mission at lave om på.  

Kompagniet genopliver udfordrende  klassikere såvel som at præsentere nye tekster, og søger 

hele tiden nye publikummer. De bruger lige dele dukketeater, komik, teknologi og 

publikumsinteraktion i deres forestillinger, såvel som en række uventede tricks og raffineret 

teatermagi. Mangled Yarn tror på at teater bør være en magisk oplevelse, der skaber minder for 

livet – og at det bør være for alle.  

 

Om Down The Rabbit Hole Theatre 

Down The Rabbit Hole Theatre præsenterer professionel engelsk- og multisproget scenekunst af 

højeste kvalitet, og har bl.a. spillet forestillinger på Huset-Kbh, Krudttønden, LiteraturHaus, 

Folketeatret, Det Kongelige Teater, m.fl. Gennem vores platform HIT-Copenhagen gik vi sammen 

med Folketeatret og WorldPride 2021, og præsenterede den første CPH Queer Theatre Festival i 

august 2021. Kompagniet skaber overraskende og banebrydende oplevelser, der vækker 

publikums nysgerrighed. Ud over at skabe sine egne forestillinger præsenterer Down The Rabbit 

Hole Theatre også det ypperste internationale teater som gæstespil på lokale scener i København.  

 

Forestillingen præsenteres i samarbejde mellem Mangled Yarn og Down The Rabbit Hole Theatre, 

og det er Down The Rabbit Hole Theatre der søger støtte til at realisere projektet.  

 

Links 

Mangled Yarn: https://mangledyarn.com/  

Down The Rabbit Hole Theatre: https://www.rabbithole.dk/ 
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