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Vivi Flindt er en af vor tids bedst kendte danserinder. Både på og uden for scenen har hun markeret sig som en
stærk personlighed, der tør, kan og gør det, hun føler noget for. Fra starten af sin lange og omtumlede karriere,
der har ført hende verden rundt, har hun formået at fastholde mediernes opmærksomhed, først og gennem
mange år som koreografen Flemming Flindts hustru og kunstneriske muse og siden 1994 som leder af
Bartholin International Ballet Seminar og som iscenesætter og balletpædagog i ind- og udland.I en række
samtaler med forfatteren fortæller Vivi Flindt om sin karriere på Det Kgl. Teater Biografien går tæt på Vivi
Flindts dans mellem et grænsesprængende liv som solodanser og det farverige parløb, kunstnerisk og privat,
med den kontroversielle balletmester Flemming Flindt. Som symbol på 1970’ernes erotiske danser førte Vivi
Flindt an i de stærkt opsigtsvækkende nøgenscener i Dødens triumf, Flemming Flindts største succes efter den
rumænsk-franske forfatter E. Ionescos forlæg. Under betegnelsen dansedrama blev Dødens triumf vist i
fjernsynet forud for premieren på Det Kgl. Teater i 1972. Til Thomas Koppels musik og Anisettes fængende
sang kastede ballettens dansere sig ud i en gestaltning af udslettelsen, så engagementet kunne mærkes ud over
scenekanten. Hvor godt Dødens triumf ramte sin tid illustreres af, at balletten i mere end fem år gik for
udsolgte huse.Efter de store år på scenen, følger vi Vivi Flindts beretningen om de senere års personlige krise
og selvmordsforsøg, efter at Flemming Flindt mistede interessen for hende, da hun ikke længere kunne være
hans danserinde på scene."Dette er en dejlig biografi.

Den omhandler mest privatpersonen Vivi Flindt, hendes brud med Flemming Flindt, hendes mand gennem 30
år, og kampen for at finde livet og glæden igen." - LitteratursidenBemærk at lydbogen er konverteret fra
lydbånd.
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