PRESSEMEDDELELSE

Ung vesthimmerlænding modtager talentpris
ved Årets Reumert 2019

Dato: 3. juni 2019
For yderligere oplysninger
kontakt:

Søndag den 2. juni blev det seneste års bedste præstationer og største
talenter inden for dansk scenekunst hyldet på Nørrebro Teater ved Årets
Reumert 2019. Her modtog musicalperformer Monica Isa Andersen fra Aars
én af de 8 talentpriser for sin medvirken i forestillingen Den evige ild på
Bellevue Teatret.

Kultur og Fritid
Torvegade 15
9670 Løgstør
Inge Lise Jæger Sørensen
Telefon: 9966 8407
Mail: ijs@vesthimmerland.dk

I motivationen for prisen står der blandt andet:
Musicalperformer Monica Isa Andersen er uddannet
Scenekunstskole i Fredericia i 2018.

fra

Den

Danske

Med en dronnings ydre værdighed og indre uro debuterede Monica Isa Andersen
som Mary Stuart i ”Den evige ild” – en fornem opvisning i musicalkunstens mange
discipliner. Hendes stemme var tindrende klar, tolkningen af rollen tydelig og
rørende. Og da hun i nederlagets stund sang ”Man taber og man vinder”, stod det
klart, at hendes musicaltalent er helt særligt. (Kilde: Iscene d. 2. juni 2019)
I 2012 modtog Monica Isa Andersen – som 17-årig – Vesthimmerlands Kommunes
Kulturpris. I begrundelsen stod der dengang at: Du er et bevis på, at kulturen
passer i alle aldre, og din indsats i Cabaret Alfa, Greyhounds opsætninger og dine
optrædener som solist, er flotte præstationer og et engagement, som vi i aften
gerne vil hædre.
Selv med dine mange igangværende projekter, har du også taget initiativ til årets
juleforestilling her i huset – A Christmas Carol. I forbindelse med forestillingen har
du udtalt: "Efter rigtig mange år på danseskolen føler jeg nu, at jeg også gerne vil
give noget til dem. Der er så mange talentfulde børn og unge på stage-holdene, og
jeg ser mange muligheder i dem alle sammen.
Du viser vejen for andre unge dansere og sangere i Vesthimmerlands Kommune,
og du er en flot repræsentant for kulturlivet i Vesthimmerlands Kommune. Stort
tillykke.
Vejen har nu bragt Monica Isa Andersen til København, hvor hun allerede for sin
debutforestilling bliver hædret med en pris. Fra Vesthimmerland skal igen lyde et
stort tillykke til Monica Isa Andersen med Talentprisen ved Årets Reumert 2019!
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