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I dag fylder Anny Holmgaard 50 år. Hun vil nok for mange være mest kendt som
amatørskuespiller i de stor Hald-spil, men også fra mange af julerevyerne i
Medborgerhuset. For 10 år siden vandt hun en dramakonkurrence, hvor hun skrev
musicalen Viva. Nogen husker måske,
hun fik besøg af musikeren, Ivan, fra
Cuba.
Det seneste, hun har medvirket i er
Sangerindepavillonen på Borgvold.
Anny er født i Lånum, Fjends (Er nr. 3
ud af en søskendeflok på 4 piger).
Som 14 årig begyndte hun at
optræde på de skrå brædder og har
medvirket i ikke mindre end 50
forskellige forestillinger. Hun har
skrevet
mange
revytekster
og
lejlighedssange og optrådt til div.
fester.
Til daglig arbejder Anny som adjunkt
på Mercantec, hvor hun gennem de
sidste ca. 20 år har undervist i
spansk og drama. Foruden sit job har
hun sit eget forlag, Forlaget EA, hvor
hun indtil nu har skrevet og udgivet 7
bøger, der omhandler spansk sprog
og
grammatik.
Bøgerne
tager
udgangspunkt i hendes mange rejser
i spansktalende lande som f.eks.
Spanien, Cuba og Mexico.
Hun blev udlært som butiksassistent i Stoholm. Senere, efter et par længere
udenlandsophold til bl.a USA og Gran Canaria læste hun til Cand. Mag, på Århus
Universitet, blev gift og fik sønnen Andreas, som i dag er 21 år. (Butiksassistent i Biva
men følger snart i mors fodspor). . I 1982 USA arbejdede hun som Campcounsellor i
en lejr med børn og rejste rundt i div. stater. En dag stod der en artikel i avisen
derovre at Danmark var det bedste land at leve i. Det var i 1982. Og børnene i lejren
troede at alle skandinaver var høje, lyse og bredskuldrede.
I 1984 arbejdede Anny i Ellekonedalens Børnehave som pædagogmedhjælper, men fik
pludselig udlængsel igen og tog et halvt år til Gran Canaria, hvor hun bl.a. var
abepasser og chauffør for en dansk mand, hvilket morede børnene i børnehaven at

høre om. Tiden blev brugt på at lære det spanske sprog, som i dag er hendes
levebrød.
Hun har foretaget flere rejser til bl.a. Cuba, som hun har skrevet en musical og 2
bøger om. PÅ hendes seneste tur til Cuba mødte hun komponisten Juan Rivera Prevot
(Komponist til sangen La Guarapachanga), som inviterede hende med til sin 75 års
fødselsdag. Han forærede hende hele sin samling af sange med tekst/musik, som
Anny fik rettighederne til at udgive. Hun venter bare på at finde et band, der vil
assistere.
Med sit job på Mercantec har hun haft mulighed for at rejse til Mexico med de
internationale elever og senest har hun foretaget 5 rejser sidste år til Marokko, hvoraf
hun selv kørte bilen på den ene tur hjem (4000 km.
Sidste år købte hun en varevogn og kørte en ladfuld varer til Marokko og forsøgte at
åbne en butik i byen Fes. I juli måned tilbragte hun en hel måned hos den
marokkanske familie og har oplevet den muslimske kultur indefra.

