
 2006  Lotte Fink vinder ”Scenen er din” 
 

       
 
I 2006 den 17/3 sad mange i Hou og de fleste af Hou Skoles elever og lærere ved TV 

skærmen for at se talentprogrammet ”Scenen er din”. Blandt talentkonkurrencens 
deltagere var nemlig den 12-årige Houpige Lotte Fink, der åbnede showet med 

Natalie Imbruglias hit ”Torn”. Det var ikke første gang Lotte stod på en scene, idet 

hun i efteråret 2004 spillede og sang rollen som Ronja i Hou Børnekulturforenings 
opførelse af musicalen ”Ronja Røverdatter”. Billedet er et uddrag af en plakat fra 

27/9-2004. 
 

                   
 

Lotte kommer fra en familie med musik i, og hun mestrer både klaver, klarinet og lidt 
guitar. Hun var også med i et band i sin klasse, og hun sang i et pigekor. 

 
Der var ca. 2 mill. danskere, der så showet, og Lotte tog både dommerne, publikum 

og seerne med storm. ”Du får fem point af mig” sagde dommeren Etta Cameron, og 
Lotte fik faktisk 38 point ud af 40 mulige, og hun var dermed sikret en plads i 

delfinalen den 31/3-2006. 
 



Få dage efter interviewede avisen Lotte i et frikvarter på Hou Skole, og der var slet 
ingen stjernenykker. Lotte sagde, at selv om hun vandt, ville der ikke komme en cd 

på gaden fra hende. Hun ville ikke være ”barnestjerne”, men ville stadig bruge sin tid 
på skolen, fodbold, musik, kor, tegning og maling og springgymnastik – uha man 

bliver helt forpustet over alle de aktiviteter. Det var for øvrigt en veninde Johanne 
Andersen Elbæk, som opfordrede Lotte til at sende et bånd ind til DR. 

 
Efter delfinalen kunne man læse følgende i avisen: ”Yndig er en 

fattig beskrivelse, når det gælde aftenenes store vinder af 
juniorsang 12-årige Lotte Fink, der sang Leonard Cohens 

”Hallelujah”, så ikke et øje var tørt. Og mon ikke også der har 
siddet en rørstrømsk bedstemor eller to og vædet et 

hjemmekniplet lommetørklæde ved synet af det fortryllende 
pigebarn, der iført snabelsko og stjernekvalitet fik publikum til 

kollektivt at svaje med armene over hovedet som stenede 

hippier. Hvordan man får sådan en stor stemme ind i sådan en 
lille pige, er denne reporter en gåde, men flot lød det. Et stort 

femtal herfra”          
Billedet er fra delfinalen. 

 
 

         
 

 
 

 
Stjernerne fra ”Scenen er din” tog på turne den 1/4-2006, og de optrådte i Kolding, 

Skanderborg og Randers. Der var naturligvis mange artikler om Lottes optræden i 
Skanderborg i de lokale aviser. Det regnede, men showet var alligevel godt besøgt, 

og Lotte måtte skrive masser af autografer, og hun fik fans, der skrev til hende og 

sendte søde tegninger. Her er et fra Sidsel og Anna.  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Finalen fredag den 28/4 var spændende. Lotte sang igen ”Halleluja”, men dommerne 
gav alle juniordeltagerne femtaller, så det blev seerne, der skulle stemme om, hvem 

der var bedst. Seerne var ikke i tvivl, og derfor blev Lotte vinder. ”Jeg ved sgu ikke, 
hvordan jeg har det”, grinede Lotte, da det gik op for hende, at hun havde vundet 

konkurrencen, kr. 100.000,-. Naturligvis blev hun hyldet af publikum og sine forældre 
og søskende, der var med til finalen. ”Jeg er både glad og stolt, Lotte er Cool,” 



udtalte den stolte far Poul Erik Fink. Også mor Karin Busk, og søstrene Rikke og Signe 
var med i København. 

       
 

 

Her ser vi den glade vinder.  
Lottes klassekammerater 45 stk. og deres forældre 

var på finaleaftenen på Hou Skole, hvor de via 
storskærm heppede og stemte på Lotte. En af 

forældrene fortalte, at der var en stemning som til 
en landskamp. 

Da Lotte kom i skole mandag morgen, blev hun 
fejret. Ved morgensangen holdt skoleleder Hanne 

Gammelgård en tale for hende. Derefter sang Lotte 
for, og hele skolen skrålede med på en af sangene 

fra Ronja Røverdatter.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har vi et billede af Lotte på turne.  
Allerede lørdag morgen den 29/4 tog 

Lotte og de øvrige vindere på tur rundt på 
Sjælland. 5. 6. og 7. maj kørte bussen 

igen med vinderne, der skulle optræde i 

Ballerup Centeret, Farum Bytorv, 
Metroindgangen, Odense, Viby Centeret, 

Billund, Kolding Storcenter, Slagelse, 
Rødovre Centeret og København. Noget af 

en opgave for en 12-årig pige. Bubber var 
konferencier på både turneerne og på 

”Scenen er din”.    
 

 

Selve produktionen og TV2`s behandling af børnene fik ros af Lottes mor Karin Busk, 
der udtalte til avisen, at etikken på alle måder var i orden under ”Scenen er din”. 

 
Efter hun blev kendt i hele landet, så man hende som mannequin i Børne-Magasinet, 

og hun blev interviewet til Børne Avisen. Hun optrådte også forskellige steder, men 

Lotte og hendes forældre var opmærksomme på, at det ikke måtte blive for meget. 
Lotte var en naturlig pige med begge ben på jorden, så derfor tog hun alt 

opmærksomheden med stor ro. Hun var ikke interesseret i at indspille en plade, da 
hun ikke ville være ”barnestjerne”. Faktisk havde hun ikke ønsket at blive så berømt, 

og hun var ikke meget for at være i rampelyset. Lotte var meget moden og afklaret i 
forhold til sin unge alder. 

  
 



 

Et par år senere kunne vi læse i avisen om den nu 14-årige Lotte, som fortalte, at 
hun var i gang med at skrive sine egne tekster, og at hun ønskede at udvikle sin 

musik. Hun ville selv bestemme, og ikke adlyde et pladeselskab, spille i diverse 
Storcentre osv. Hun fortalte også, at hun for 14 dage siden havde givet koncert i HMI 

Hallen i Hou sammen med de piger, hun spillede sammen med siden 1 klasse. Hun 
spillede også til Hou Havnefest, og hendes forbillede var Tina Dickow. Efter 

sommerferien skulle Lotte på efterskole og derefter gymnasiet og senere 

universitetet. 
 

Den 1/3-2014 kunne man så igen læse 
om Lotte i aviserne, men denne gang 

ikke om musik – nej om noget helt andet. 
Den da 20-årige Lotte Fink var udtaget til 

DGI`s Verdenshold 2014/2015, og kunne 
se frem til et år i gymnastikkens tegn og 

alverdens kontinenter og alverdens lande. 
Siden Lotte så verdensholdet, havde hun 

altid ønsket at deltage. Hun var til 
optagelsesprøve, og som hun sagde” Jeg 

var så heldig at komme ind”. Beskeden 
og med begge ben på jorden var Lotte 

stadig. På det tidspunkt boede hun i Thy, hvor hun havde et barselsvikariat på Skyum 

Idrætsefterskole. Vikariatet indebar blandt andet timer som gymnastiklærer og 
sangtimer.  

 
Musikken var ikke forsvundet ud af Lottes liv. Hun havde hjulpet med at indsynge 

sange og cd`er til undervisningsbrug, og hun stod for morgensangen på efterskolen. 
Nu glædede Lotte sig bare til turen med Verdensholdet og til masser af oplevelser.  

Om fremtiden sagde hun, at hun måske ville på universitetet og læse musik. Hun ville 
gerne udgive noget, hun selv havde skrevet, være noget ved musikken men på et 

stille plan. Måske undervise eller være en del af et festorkester. 
Med alle de talenter, som Lotte har, kan hun jo vælge på alle hylder.   

 
Den 26/3-2015 kunne man læse i avisen under overskriften Lotte Fink har stadig 

scenen, at Lotte var kommet hjem efter 6 måneders gymnastikturne. De havde været 
i 11 lande til 125 workshops og have deltaget i 100 show. Lotte, der nu var 21 år, 

skulle sammen med Verdensholdet på turne i Danmark med showet Orbita. 21 år og 

tænk alt det Lotte allerede har oplevet. Det må også give masser af ballast og hjælp 
fremover.    

 
Her i 2019 studerer Lotte musikvidenskab på Københavns Universitet, og p.t. er hun i 

praktik som højskolelærer på Silkeborg Højskole, så fremtiden tegner lys for Lotte. 
 

 
   
 

 

 

Kilder 

• Diverse avisartikler 

• Diverse artikler fra blade 

• Stof fra Lotte Finks bøger 

• Billeder af Jacob Mytskov og Mogens Flindt  


