
Med udgangspunkt i bogen, fortæller Aase Thomassen i sit foredrag om Norma Nielsen, som blev 
født i Randers i 1926. Hun var nummer 5 af en børnefl ok på 13.

14 år gammel blev hun sendt med en fremmed til København, og knapt 2 år senere slog hun sit 
navn fast som trapezkunstneren, la Norma. Overalt høstede hun succes for sit mod og elegante 
optræden, men bag succes’en gemte hun på en smerte, hun ikke kunne dele med nogen.

Først i en alder af 82 år har hun fortalt, hvad der skete fra det øjeblik, hun blev sendt med den 
fremmede til København, hvor hun levede under slavelignende kår. 

La Norma har optrådt i store dele af verden. I 1948 fi k en cirkuskonge fra USA øje på hende, da 
hun hang i sin trapez under Eiffeltårnet i Paris. Han tilbød hende straks en kontrakt.

I sit hjem i Florida fortalte hun sine erindringer til Aase Thomassen, som berørt af beretningen 
skrev bogen “La Norma”.

Foredraget kan bestilles på telefon 8646 6114 
eller på mail aase@aasethomassen.dk

Yderligere oplysninger kan ses på hjemmesiden 
www.aasethomassen.dk

Kommentar fra foredragsholderen: 
Jeg glæder mig til at fortælle jer beretningen 
om ”La Norma”. 

Hendes luftnummer var enestående, 
men hendes måde at overleve på er om muligt 
endnu mere bemærkelsesværdig”.

I forbindelse med foredraget kan jeg tilbyde 
fremvisning af billeder og fi lmklip fra hendes liv.

Med venlig hilsen
Aase Thomassen

”La Norma” 
- et foredrag om 
Sorg, Savn og Succes

Aase Thomassen  ·  Tlf. 8646 6114  ·  aase@aasethomassen.dk    
Yderligere oplysninger på www.aasethomassen.dk

Højderne er mit fristed for kun deroppe udenfor Tantes rækkevidde,er jeg i sikkerhed, tænkte La Norma.
16 år gammel slog Norma Nielsen sit navn fast som trapezkunst-nerinden, La Norma. Overalt i verden vakte den smukke danske pigeopsigt med sit mod og sin elegante optræden. Men bag succes’engemte hun på en smerte, som hun ikke kunne dele med nogen. Bogen skildrer Norma Nielsens barndom i Randers, og vi får for før-ste gang at vide, hvad der skete, fra hun 14 år gammel blev sendt tilKøbenhavn for at blive oplært, og til hendes navn var på plakater istore dele af verden.  

La Normas luftnummer var enestående, men hendes måde at over-leve på er om muligt endnu mere bemærkelsesværdig.Bogen om La Norma er en gribende beretning om succes, skuffel-ser, savn og smerte. 
Når hun i dag, 83 år gammel, ser tilbage på sit liv, siger hun: ”Den allerstørste smerte er den, at Fruen tog min ungdom”.

Norma Fox fortalte sine erindringer til Aase Thomassen iårene 2008 og 2009.

La Norma

Sorg, savn og succes
En dansk trapezstjernes vej til international berømmelse
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”Den største smerte er den, 
at Fruen tog min ungdom”. 

Citatet er fra Aase Thomassens bog, La Norma.


