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Priserne gælder fra lørdag d. 31. oktober

til og med onsdag den 25. november 2015. 

Så længe lager haves.

MANDAG - FREDAG KL. 9-20  LØRDAG - SØNDAG KL. 9-18 

DRIVE IN ÅBNER MANDAG - FREDAG KL. 7

MERE 
STORT UDVALG, LAV

Lamelparket

Tykkelse 13,3 mm. Plankestør-

relse 182 x 2190 mm. Ask eller 

eg hvid matlak. Pr. m².

Easyloc laminatgulv 

italiensk nøddetræ

Tykkelse 6 mm. Plankestørrelse 

193 x 1380 mm. Pr. m².

Terra laminatgulv 

Pinie Parma

Tykkelse 7 mm. Plankestørrelse 

192 x 1285 mm. Pr. m².

8 l Vægmaling mat

Glans 10. Giver en mat overflade, 

der tåler hyppig rengøring. 

Hvid. 

8 l Vægmaling 5

Glans 5. Ekstra mat kvalitetsmaling. 

God dækkeevne. Til vægge og 

lofter. Kan tones i lyse farver

8 l Vægmaling 10

Glans 10. Mat kvalitetsmaling 

med rigtig god dækkeevne. 

Kan tones i lyse farver.

8 l Vægmaling 20

Glans 20. Halvmat kvalitetsma-

ling. Vaskbar. God dækkeevne. 

Kan tones i flere farver.

Vinylgulv Aspen Sølveg

Tykkelse 5 mm med 0,3 mm 

slidlag. Pk. med 8 stk. = 1,84 m². 

Kan være bestillingsvare i udvalgte 

varehuse. Pr. m².

e
cm. Med 

odkendt 

19995

4,5 l Lady Væg 10

Glans 10. Silkemat vandfortyndbar 

akrylmaling, anvendes til væg og 

loft. Kan tones i flere farver.

399
95

399
95 399

95 399
95

95 Slotsplank Eg Børstet 

med korkunderlag

Tykkelse 14 mm. Plankestørrelse 

190 x 1820 mm. Mathonlak hvid. 

Clic&Go. Lægges uden brug af lim. 

Pr. m². Vejl. udsalgspris 549.- 

EKSTRA TRINDÆMPENDE
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MANGLER DU 
BAUHAUS AVISEN 
I DIN POSTKASSE? 
HUSK, AT TILMELDE 
DIG PÅ BAUHAUS.DK, 
SÅ DU IKKE GÅR 
GLIP AF ALLE VORES 
SKARPE TILBUD.

ROSKILDES STØRSTE BYGGEVAREHUS  - 15.000 M2 MED 120.000 VARENUMRE I SORTIMENT 50 BUTIKKER     2 TIMERS GRATIS PARKERING     SPINDERIET.DK

LYSERØD LØRDAG 7. OKT

MØD GEO! 
LÆS MERE PÅ SPINDERIET.DK G

EFTERÅRSSTEMNING I

SPINDERIET
BUTIKKERNE ER KLAR 
MED SÆSONENS NYHEDER GARDIN-MADSEN

Bülowsvej 3, Frederiksberg

SÅ RULLER
GARDINBUSSERNE

Jette
Martin

GRATIS OPMÅLING
- så ring efter

gardinbusserne.

Din lokale gardinmand

33 31 66 09

Tandproteser
✓ Gratis undersøgelse og behandlingsforslag
✓ Aftagelige hel- og delproteser
✓ Fastsiddende hel- og delproteser (implantat, tryklås)
✓  Reparation, rensning, oppolering og tilpasning  

af ældre tandproteser
✓ Hjælp til at søge offentligt tilskud
✓ Finansiering af tandbehandling

Klinisk tandtekniker
Birgit Larsen

33 24 01 63

Vesterbrogade-kaos 
er snart slut  2

Premiere på ny film 
om hippe Vesterbro  12

Mineralvandsfabrikken 
står til nedrivning  3

Kommunalvalg: Hvad 
vil partierne gøre ved 
luftforureningen?  6

FOTO: MICHAEL PALDAN

 Uge Ưƫ. Ư/Ƭƫ-Ƭƫ/Ƭƫ ƭƫƬƲ         Til samtlige husstande

Jamain Brigitha 
sætter blus 
under suppen  12 � Kommunalvalg 4

� Debat 9

� Byen rundt 12

� Kultur 14

FIND VEJ I AVISEN

VesterbroBladet

Oliver er kongens uægte søn
Der er masser af hemmeligheder og løgne i forestillingen ’Kongen og Tiggertøsen’, hvor 17-årige 
Oliver Due spiller Christian IV’s uægte søn. Selv afskyr han løgne og søger altid sandheden. 10
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AF ANJA BERTH
abe@minby.dk

INTERVIEW: Det er egentlig ret 
sejt at have sin egen hjemme-
side som 17-årig. Men det har 
skuespiller Oliver Due, der 
fra lørdag 7. oktober kan ses 
i Eventyrteatrets familiemu-
sical Kongen og Tiggertøsen.

Den rødhårede vesterbroer, 
der har sin gang i Valby på 
Sankt Annæ Gymnasium er 
både tegneserie-dubber, skue-
spiller og har sådan set tænkt 
sig at blive ved med det.

I fire år har han været med 
i Eventyrteatret, og i den kom-
mende forestilling spiller han 
en af Christian IVs uhyre man-
ge uægte børn, Christian Ul-
rik Gyldenløve – en ung mand 
med kampgejst og viljestyrke 
og hemmeligheder.

»Meget af det Christian IV 
byggede eller lod bygge, står 
stadig i København blandt an-
det Rosenborg, Børsen og Run-
detårn, så historien er jo he-
le tiden aktuel. Og så handler 
forestillingen meget om hem-
meligheder – hvad er det, de 
kan: De kan overraske men 
også forskrække og skabe pa-
nik,« siger Oliver Due, der selv 
er optaget af sandheden.

Søger sandheden
»Jeg afskyr løgne, for de sår 
tvivl hos mennesker – det lyder 
som en kliché, men det er jo 
aldrig handlingen, der er den 
værste  – det er løgnen om det 
– jeg er altid optaget af sandhe-
den - jeg tror virkelig på det.«

I forestillingen er der til gen-
gæld mange usandheder hos 
den lunefulde konge Christi-
an IV, der har bygget det halve 
København.

Forestillingen Kongen og 
Tiggertøsen foregår Christi-
an IVs København i året 1628. 
På Rosenborg Slot er kongens 
kæmpe børneflok bekymret 
for deres fars lunefulde hu-
mør. For at gøre ham gladere 
beslutter de at hyre en gruppe 

unge talentfulde gøglere til at 
opføre et muntert skuespil på 
slottet til den teaterglade kon-
gens ære og morskab.

Men det bliver en svær op-
gave: For Københavns magt-
fulde stodderkonge har fjer-
net de unge skuespillere fra 
gaden og spærret dem inde i 
det berygtede Tugt- og Børne-
hus, hvor kun en mur adskiller 
dem fra byens forbrydere. Det 
kræver både list og forklæd-
ninger at komme ind i Tugt-
huset, og hurtigt opdager kon-
gens børn, at teatertruppens 

danserinde bærer på en over-
raskende hemmelighed, som 
kan vende op og ned på tilvæ-
relsen for både fattige og ade-
lige børn og unge i Christian 
IVs København. 

Bange for edderkopper
Christian Gyldenløves egen 
hemmelighed er, at han er 
forelsket i en pige, der ikke er 
adelig – Oliver Dues hemme-
lighed er knap så romantisk:

»Jeg har ikke meget at skju-
le, men jeg er enormt bange 
for edderkopper. Jeg har deci-

deret araknofobi og bare det 
er noget, som man vil katego-
risere som et stankelben, kan 
jeg slet ikke klare det,« siger 
Oliver Due, der ikke er bange 
for at stå op scenen.

»Da jeg var yngre kunne jeg 
godt have nerver på, men nu 
frygter jeg det ikke. Jeg er ik-
ke god til at holde taler eller 
stille mig op i forsamlinger, 
men på scenen i en fyldt sal 
har jeg ingen problemer, så bli-
ver nerverne skubbet bagud,« 
siger Oliver Due, der på man-
ge måder ligner sin karakter – 

ligesom Christian Gyldenløve 
har han gejst og giver ikke op.

Kampgejst og vilje
»Jeg tager ikke nederlag per-
sonligt. Hvis man får et nej, er 
det sådan. Så har man prøvet, 
men jeg er stædig og bliver ved 
og vil gerne nå mit mål – lige 
nu er det at blive skuespiller,« 
siger Oliver Due.

Han er glad og let lige nu 
– tilværelsen er god, men han 
har travlt. Ved siden af skue-
spillet knokler han i 2. g og så 
indtaler han danske stemmer 
på tegnefilm – dubbing.

»Jeg kan godt være bange 
for ikke at gøre det godt nok. 
Jeg har altid gerne ville være 
det bedste til det, jeg gør – for 
mig er der mere end 100 pro-
cent, og jeg presser altid mig 
selv til det yderste,« siger Oli-
ver Due.

Han er vennernes ven og 
altid optaget af andre – mere 
end sig selv:

»Jeg er nok typen, der går 
mere op i hvordan andre har 
det, end hvordan jeg selv har 
det. Det betyder faktisk mere 
for mig, at folk omkring mig 
har det godt.«

Han bor på Gasværksvej 
med sin mor – men han er født 
og opvokset på Frederiksberg 
– forældrene blev skilt da han 
var tre år. Lige nu bor han mest 
på Vesterbro.

»Jeg er vild med at være 
ved søerne og sidde og kigge 
ud over vandet – og så elsker 
jeg Vesterbro Torv og Paté Pa-
té i Kødbyen, hvor man sidde 
med en sød pige.«

Oliver Due er ret vild med tilværelsen for tiden - både hjemme på Vesterbro, i ƭ. g i Valby og i Eventyrteatret, 
hvor han spiller Christian IVs uægte søn, Christian Ulrik Gyldenløve. Foto: Michael Paldan

»Jeg går nok mere op i 
andres ve og vel end mit eget«
FAMILIEMUSICAL. 17-årige Oliver Due spiller Christian IVs uægte søn, Christian Ulrik Gyldenløve i ’Kongen og 
Tiggertøsen’. På mange måder ligner han sin rolle – han har masser af kampgejst, men er optaget af andre.

UBare det er 
noget, der kan 

kategoriseres som 
et stankelben, kan 
jeg slet ikke klare 
det.
OLIVER DUE, skuespiller om sin 
største frygt - edderkopper.

HVOR: Glassalen, Tivoli 
HVORNÅR: ɐ.-ɋɋ. oktober
HVORDAN: Billetter på 
eventyrteatret.dk

KONGEN OG TIGGERTØSEN


