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Lisbet Dahl har i et halvt århundrede forvandlet linjer på scenen fra banalitet til øjeblikke af stor kunst. Hun
er til stede med hele det format, den pirrende tiltrækningskraft, der bygger på modsætningerne i hendes natur:

selvforbrændende og robust, underfundig og bidende, sød og syrlig, umiddelbar og forbeholden.

Hun er en af dansk teaters mest erfarne iscenesættere. Sommer efter sommer har hun fået folk til at le, siden
hun som instruktør og kvindelig førstekraft var med til at redde en lukningstruet Cirkusrevy i 1984. Efter få år

satte hendes særlige revyopskrift – sjov, satire, show, sex og stjerner – nye standarder. Og gør det stadig.

Mavefornemmelsen og den indre stemme har været hendes guide gennem karrieren og den tilværelse, som
hun rundhåndet har delt ud af i ugebladene gennem årene: de skiftende mænd, de mange børn, de mange
meninger om, hvordan man »overkommer tilværelsen« ved ikke at lade sig tynge for meget af fortrydelser,
eller af hvad andre mener. Hun lægger for dagen med åbenhed, men er på forunderlig vis forblevet sin egen.

På scenen og privat.

Lisbet Dahls selvbiografi er fortalt til Jakob Steen Olsen og Rikke Rottensten, teaterkritikere på Berlingske
og forfattere til bl.a. den anmelderroste biografi om Preben Kaas.
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