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Disse fire piger skal spille H.M. Dronning Margrethe 

i musicalen MARGRETHE  
Lily Hanskov Aginsky og Lisa Maria Birk Pohl fra København, Emma-Sofie 

Bertelsen fra Odense og Silje Isabell Ruby Pedersen fra Aarhus skal spille H. 

M. Dronning Margrethe II som 13-årig.  

 
Kreditering: Jonas Lynggaard // Lily Hanskov Aginsky (venstre øv.), Lisa Maria Birk Pohl (venstre ned.), Emma-

Sofie Bertelsen (højre øv), Silje Isabell Ruby Pedersen (højre ned.) 
 
 

Efter flere uger med intens audition og flere end 300 håbefulde tilmeldte piger fra København, 

Odense og Aarhus, kan Mikkel Rønnow Musicals i dag løftes sløret for de fire stortalenter, der 

skal portrættere Danmarks dronning som ung i den originale, danske musical MARGRETHE. 

Musicalen om det 20. århundrede fortalt gennem hele Danmarks dronning får 

verdenspremiere i sommeren 2023 og spiller i København, Odense og Aarhus.  
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I København skal rollen spilles af Eventyrteater-stjernen Lily Hanskov Aginsky og den allerede 

erfarne musicalskuespiller Lisa Maria Birk Pohl. Silje Isabell Ruby Pedersen spiller rollen i 

Aarhus, og når forestillingen kommer til Odense, er det det unge talent Emma-Sofie Bertelsen, 

der skal spille den unge Margrethe. 

 

Se/download de fire piger synge den originale sang fra musicalen En verden derude her. 

 

En prinsessedrøm bliver til virkelighed 

Det er en drøm, der går i opfyldelse for de fire piger, når de skal stå i rollen som H. M. Dronning 

Margrethe på nogle af Danmarks største scene til sommer.  

 

Lily Hanskov Aginsky på 14 er vokset op i en klassisk musikalsk familie og er fra barnsben 

blevet præsenteret for sang og musik. Når hun ikke går i skole, bruger hun alle sine vågne 

timer på Eventyrteatret i København, hvor hun senest har medvirket i Rapunzel. Lily har 

engang overrakt blomster til Prinsesse Benedikte, hvilket var et stort øjeblik for hende. Om at 

få rollen, siger hun:   

 

- “Kongefamilien har fascineret mig, siden jeg var helt lille, så at få chancen for at spille 

selve Dronningen, er meget stort og spændende!”  

 

Ligeledes har 14-årige Lisa Maria Birk Pohl fra Amager Strand en royalist gemt i maven:  

 

- “Jeg glæder mig rigtigt meget til at spille prinsesse Margrethe på den flotte scene på 

Det Kongelige Teater sammen med alle de andre dygtige skuespillere. Jeg synes, at 

vores Dronning er så klog og kreativ og sød, og det bliver en kæmpe stor oplevelse.”  

 

MARGRETHE bliver ikke Lisas første musical. Hun har nemlig både haft roller i The Sound of 

Music, Spillemand på en Tagryg og Oliver! på Det Ny Teater, og så har hun medvirket i Matilda 

på Malmø Opera. Lisa har ligesom Lily en baggrund fra Eventyrteatret. Når Lisa ikke går i skole, 

er hun en del af danseskolen Savery Academy. 
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For 14-årige Silje Isabel Ruby Pedersen bliver rollen som Margrethe ikke blot hendes største, 

men også hendes første rolle i en musical. Silje bor i Skanderborg, men går i skole i Aarhus, 

hvor hun også modtager opera- og danseundervisning. Prinsessedrømmen lever i Silje, men 

hun kender ikke så meget til kongefamiliens historie. Med rollen i MARGRETHE glæder hun 

sig til at lære den bedre at kende:  

 

- “Jeg er meget taknemmelig for at være en del af denne store oplevelse og til at komme 

tættere på historien. Holdet er fantastisk, og jeg glæder mig til hele rejsen.” 

 

Emma-Sofie Bertelsen (14) fra Otterup, Fyn har siden hun var helt lille haft en passion for 

sang, dans og teater. Allerede som 9-årig fik hun en rolle i Evita i Nordfynspillene, og siden 

har hun haft flere roller i forskellige amatørspil på Fyn. Emma-Sofie synes Danmarks dronning 

er noget helt særligt. Hun udtaler:   

 

- “Det er kæmpestort at få rollen i MARGRETHE. Det bliver en vild oplevelse at få lov til 

at spille i så professionel en opsætning, og jeg glæder mig til at komme igang. Dronning 

Margrethe er for mig billedet på Danmark, og jeg kan ikke vente med at blive klog på 

hende.  

 

Stærke kræfter på scenen    

Mikkel Rønnow Musicals kunne tidligere på efteråret offentliggøre de tre stærke skuespillere, 

der også skal portrættere Danmarks dronning i forskellige aldre. Publikum kan glæde sig til et 

gensyn med folkekære Ulla Henningsen, der spiller rollen som den ældste Margrethe. Ulla 

Henningsen fik sit folkelige gennembrud på TV som Iben i Matador og har siden spillet et hav 

af roller, der blandt andet tæller alt fra Side by Side by Sondheim, Woyzeck og Fräulein 

Schneider i Cabaret. Som den voksne Margrethe ses musicalstjernen Xenia Lach-Nielsen. De 

kongelige roller er Xenia Lach-Nielsen fortrolig med, da hun i 2019 bar titelrollen som den 

danske kongedatter Leonora Christina i musicalen Leonora og derefter som Dronning 

Elisabeth i Den evige Ild på Bellevue Teatret. Efter sin debut på Hair på Betty Nansen Teatret 

i 1996 fulgte blandt andet Den eneste ene, Jordens Søjler og Chess, hvor hun i forbindelse med 
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sin rolle i Chess både blev Reumertnomineret og modtog CPH CULTURE’s pris som Årets 

Sanger. Sidst - men ikke mindst - har Mikkel Rønnow Musicals sikret sig talentfulde Emilie 

Groth i rollen som Prinsesse Margrethe. Emilie Groth er uddannet fra Musicalakademiet i 

Fredericia i 2021 og har allerede medvirket i forestillinger som musicalen Atlantis, Snefald på 

Aalborg Teater, She Loves You, La Bohéme og nu West Side Story på Det Kongelige Teater. 

  

I rollen som H.K.H Prins Henrik kan publikum se frem til at møde Peter Schrøder. Han er 

uddannet som skuespiller på Statens Teaterskole i 1973 og kan derfor fejre 50-års jubilæum i 

juni 2023. Peter Schrøder er velbevandret på Det Kongelige Teater, da han som fastansat fra 

1978-83 spillede alt fra Holberg-roller til bøddelen i operetten Mikadoen.  

 

Kong Frederik IX spilles af den erfarne skuespiller Kristian Boland, der gennem årene har 

medvirket i et hav af musicals og musikforestillinger over hele landet, blandt andet i Les 

Misérables, Flagermusen, Den glade enke, The Producers, Beauty and the Beast og Sommer i 

Tyrol. 

 

Fortællingen 

MARGRETHE skildrer hele Dronning Margrethes liv i punktnedslag. Fra barndommen med en 

far, hun forguder. Da hun som trettenårig får at vide, at hun skal arve tronen. Mødet med 

Henrik og de lykkelige stunder med børn og rejser. Sorgen over faderens død og den 

efterfølgende tiltrædelse som regent. Nytårstalerne, pressen, anmelderne og den livslange 

kærlighedsaffære med teatret. Den hårde behandling af prinsgemalen og afskeden med dem 

man elsker. Erkendelsen af at dybe passioner, som arkæologi og kunst, kan dyrkes, men aldrig 

helt udleves eller anerkendes på lige fod med andre. Dette er historien om et menneske og 

en dronning, hvor pligten altid vil komme i første række. 

 

MARGRETHE er den første musical om H.M. Dronning Margrethe 2. af Danmark og er en 50-

års jubilæumsforestilling om hele Danmarks dronning, skabt af kræfterne bag 

musicalsucceser som Atlantis, Jordens Søjler og Skammerens Datter. Verdenspremieren 

finder sted den 23. juni 2023 på dronningens egen ”hjemmebane” - Det Kongelige Teater, 

Gamle Scene, og senere på sommeren opføres forestillingen på Odeon i Odense som en del 
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af H.C. Andersen Festivals fra den 17. august og i Musikhuset Aarhus fra den 29. august under 

Aarhus Festuge. Mikkel Rønnow Musicals kan desuden glæde publikum med, at forestillingen 

forlænges en uge i København.  

 

Læs mere og bestil billetter på www.margrethe-musical.dk 

 

For yderligere information, kontakt undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

HAVE Kommunikation & PR 

 

Kontakt: 

Rikke Hesselholt, mobil: 28433893, rikke@have.dk 

Michael Feder, mobil: 22434942, michael@have.dk 

 

Fakta om musicalen MARGRETHE 

 

● Verdenspremiere: Den 23. Juni - 9. juli + 3. august – 13. august 2023 på Det Kongelige 

Teater, Gamle Scene 

● Spillesteder: Det Kongelige Teater, Gamle Scene fra d. 23. juni 2023, Odeon i Odense 

fra d. 17. august 2023 under H. C. Andersen Festivals, Musikhuset Aarhus fra d. 29. 

august 2023 

● Billetbestilling: www.margrethe-musical.dk  

 

Holdet: 

● Musical af: Thomas Høg, Lasse Aagaard og Sune Svanekier 

● Orkestrering: Jesper Riis 

● Iscenesættelse: Mads M. Nielsen 

● Scenografi: Benjamin la Cour 

● Dirigent: Mikkel Rønnow 

● Lysdesign: Tim Mitchell 



  
Pressemeddelelse 
28. november 2022  

● Lyddesign: Tim Høyer 

● Produceres af Mikkel Rønnow Musicals i samarbejde med H.C. Andersen Festivals og 

TOCA Records. 

 

Cast:  

● Dronning Margrethe: Ulla Henningsen  

● Dronning Margrethe: Xenia Lach-Nielsen  

● Prinsesse Margrethe: Emilie Groth  

● H.K.H Prins Henrik: Peter Schrøder  

● H.H.H Kong Frederik IX: Kristian Boland  

● Øvrigt ensemble: Cassandra Lemoine, Katrine Falkenberg, Laura Vesti, Marie Mourier, 

Monica Isa, Pernille Petersson, Randi Winther, Silke Biranell, Tine Gotthelf, Flemming 

Bang, Julian T. Kellerman, Kim Hammelsvang, Kristian Jensen, Mathias Hartmann 

Niclasen, Morten Lindemann Olsen, Morten Lützhøft, Sebastian Gil Harris, Simon 

Nøiers, Søren Bech-Madsen 

 

 

 


