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Fra kulisserne og scenen Robert Neiiendam Hent PDF Hvem husker i dag professor Høedt, som efter at have
været Københavns første teaterautoriet og publikums yndling blev mast ud af det heibergske teaterstyre for til

sidst at dø glemt og alene, nedbrudt af melankoli i 1885? Og hvem mon husker den gamle balletmester
Vincenzo Galeotti, som brast i gråd, da hans kolleger og beundrere overrakte ham hans portræt, som han
straks så som et varsel om sin forestående død? At han så virkelig døde, inden året var omme, gør kun
historien mere mindeværdig! Disse ærede herrer og mange andre legender bliver genoplivet i Robert
Neiiendams bog "Fra kulisserne og scenen" om de største danske scenekunstnere og, dem der trækker i
trådene fra kulisserne. Robert Neiiendam (1880-1966) var en dansk skuespiller, teaterhistoriker og

museumsleder. Robert Neiiendam skrev en lang række værker om dansk scenekunst og teaterhistorie. Blandt
andet seksbindsværket "Det Kongelige Teaters historie 1875-90" (1921-30), "Episoder og personligheder fra

teaterets verden" (1964), "Rivalinder - Johanne Luise Heiberg, Anna Nielsen" (1955), "Mennesker bag
masker" (1931) og "De farende folk: Træk af dansk provinsteaters historie 1790-1864" (1944).
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