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Bodil Jørgensen Dorte Kvist Hent PDF Bodil Jørgensen mestrer både det inderlige og det absurde. Hun er i
dag en af Danmarks mest succesfulde skuespillere, kendt fra et bredt spekter af roller, der strækker sig fra

Hvidstengruppens krokone til den vrede sønderjyde i Rytteriets dialektservice.

I filmens og teatrets verden, der umiddelbart kan virke glamourøs med røde løbere, champagnebobler og
primadonnanykker, er det ifølge Bodil Jørgensen ekstra vigtigt at slå dørene op og vise, hvad der gemmer sig

bag scenetæppet.

Det gør Bodil i "En rejse gennem bly og græs". Her fortæller hun åbenhjertigt, varmt og med stor følsomhed
om sin barndom og sine usikre år på skuespillerskolen, om familien, ægteskab og en svær skilsmisse, om sin
tro og om at holde fast i de sande værdier og i livskraften – også når livet slår en kolbøtte. Som det gjorde for

Bodil Jørgensen, da hun i juni 2014 under en filmoptagelse kom ud for en frygtelig ulykke.
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