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Bellevue Teatret er et af dansk funktionalismes ikoner og internationalt anerkendt som et hovedværk i den
smilende hvide funktionalisme, som i 1930´erne var udtryk for den ultimative frigørelse af det gamle

samfunds konventioner. Både i tilblivelse og historie er huset så dramatisk som de forestillinger, der er løbet
over scenen i teatret, som flere gange var truet af undergang.

Ulla Strømberg skildrer det hele: Arne Jacobsens vision om en uhørt moderne by ved Øresund; dramaet om
bygningen; om tiden som biograf; om forestillingerne, der fik hele teaterkritikken imod sig; og om hvordan

det alligevel mirakuløst lykkedes at holde teatret svævende på trods af alle odds.

Medrivende og tankevækkende fortalt af en forfatter, der har været ude i alle kroge af arkitekturen og
inspirationskilderne og ikke mindst af livet i huset: forestillingerne, som hun skildrer med stor indsigt.
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