
MORTEN FRA BADEHOTELLET 
 

 
 
Et spændende og musikalsk foredrag med Morten fra den succesfulde tv-serie Badehotellet.  
 
Få et unikt indblik i Morten Hemmingsens arbejde med Badehotellet og karakteren Morten 
Enevoldsen. 
 
I foredraget giver Morten sit bud på: 

● Hvad gør Badehotellet til en succes? 
● Sange og musik fra Badehotellets tid 
● Hvordan skaber man en serie, der foregår for 90 år siden? 
● Hvad sker der bag kameraet på Badehotellet? 
● Hvordan har Morten fundet frem til “Morten”? 

Foredraget byder også på sange fra Badehotellets tid og musikalske indslag fra Mortens 
karriere på de danske teater- og musikscener. Morten Hemmingsen bliver ofte brugt som 
sanger i forestillinger som Sound of Music og Jordens Søjler. Han er komponist til film og 
teater og udgiver dansk musik under navnet Hjertekur.  
Her er muligheden for at høre ham live.  
 
Mød Morten Hemmingsen i en personlig og afslappet atmosfære, og nyd et foredrag med 
flotte billeder og spændende historier fra Badehotellet krydret med Mortens musik og 
smukke sangstemme.  
 



 
 
Morten Hemmingsen er uddannet skuespiller fra Skuespillerskolen v/Odense Teater 2005. 
 
Medvirker som skuespiller i film og tv-serier og på en lang række teaterscener i København 
og i hele landet.  
 
Kendt fra ‘Badehotellet’- en af de mest succesrige danske tv-serier nogensinde. Hovedroller 
i en lang række forestillinger og musicals. 
 
Leverer som komponist og musiker musik til teater og film og udgiver dansk musik under 
navnet Hjertekur. 
 
Har blandt andet medvirket i: 

● Badehotellet - successerie på TV2 i foreløbig syv sæsoner. Som Morten Enevoldsen 
● Holiday - film af Isabella Eklöf. Udtaget til Sundance Filmfestival 
● Herrens Veje II - DR Serie 
● Sound of Music - Georg von Trapp på Hedeland Teater 
● Bang og Betty - Folketeatret 
● Skammerens Datter - Hitmusical på Østre Gasværk Teater. Som den onde Drakan 
● Store Drømme - TV2 serie 
● Jordens Søjler - Ken Follets roman som musical på Østre Gasværk Teater 
● Sygeplejerskolen - TV2 serie 
● Vanvid - Teater V 

 
Se mere på mortenhemmingsen.com 
 
Kontakt: 
mh@mortenhemmingsen.com 
23247899 

http://mortenhemmingsen.com/
http://mortenhemmingsen.com/
mailto:mh@mortenhemmingsen.com

