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Sanger, fortæller og skuespiller, underviser på Syddansk konservatorie i Esbjerg.  

Tippe har uddannet sig ved at være i mesterlære hos traditionelle sangere og spillemænd i 
Danmark. Hun kom i mesterlære hos sangere, fortællere og spillemænd som hun besøgte 
igennem en årrække.  

Hun er uddannet i Folkemusikhuset i Hogager – en station under Dansk Folkemindesamling. Her 
har hun lært af Folkemindesamler og forsker Thorkild Knudsen, sanger og danser Anelise 
Knudsen og sanger Leif Varmark, der arbejdede tæt sammen med Thorkild Knudsen om de 
satiriske ballader og hyrderåb.  

Hun mødte allerede ballader og folkemusik da hun var barn og har siden hun 12 år fortalt mundtlig 
overleverede eventyr, sunget ballader og danset og spillet musik.  

Som 23-årig kom hun i kontakt med Iben Nagel Rasmussen fra Odin Teatret og har der arbejdet 
med en særlig form for stemmetræning med brug af resornatorer.  

Hun holder kurser og seminarer i ballader, kædedans, sanglege og eventyrfortælling. Kurserne er 
for mange forskellige grupper i samfundet: Sangere, musikere, børnehavebørn, skolebørn, 
studerende, pædagoger, teaterfolk, ledere mv. Desuden holder hun foredrag om dansk 
folketradition, fortælling, sang og dans fra middelalderen til nu. Hun har den gamle danske sang og 
fortælletradition helt inde under huden og arbejder hele tiden med at skabe en ligeværdig balance 
mellem det nutidige og det traditionelle.  

Hun laver “Kulturelle Byttehandler”, hvor dansk folketradition spiller sammen med musik, sang og 
dans fra f.eks. Syrien, Bulgarien, Chile, Polen.  

Som ganske ung blev hun blev sanger og skuespiller i Vindenes Bro, som Iben Nagel Rasmussen 
– skuespiller på Odinteatret, startede i 1989. Gruppen består af skuespillere fra Europa, Kina og 
Latinamerika og mødes hvert år i en måned og laver forestillinger, koncerter og workshops 
forskellige steder i verden. Hun har været forperson for Vindenes Bro siden 2019.  

 

 

 
Siden 2019 Syddansk Musik Konservatorie i Esbjerg. Jeg er lærer i traditionel sang og dans.  
Siden 1989 Vindenes Bro – Næste gang i juni 2023  
Årligt Skuespiller og sanger i “Vindenes Bro “ v/Iben Nagel Rasmussen, Odinteatret.  
Siden 1995 Etnisk Scenekunst laboratorium  
Kulturelle Byttehandler, forestillinger og workshops sammen med Miguel Utreras.  
Siden 2013 Teatret OM - lige afsluttet projekt der mundede ud i en festival i 2022.  
Løbende ansat som Skuespiller og sanger og fortæller hos Teatret Om i Ringkøbing (se link)  
bl.a. medvirket i: Waves of Being, 3 i 12, Teater på Valsen, Teater Om’s teaterfestivaler,  
Lighthouses. Spiller i år ”Med fynd og klemmer”.  
http://www.teatretom.dk/  
https://odinteatret.dk/  
https://www.bridgeofwinds.com/  
https://www.tippemolsted.dk 


