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At danse er at leve Lilli Nicolaisen Hent PDF Forlaget skriver: Lilli Nicolaisen kan se tilbage på godt 40 års
som danselærer i Aalborg, hvor hun har givet børn og unge gode manerer, i og med de har slidt danseskoene.
Hun er født i Sønderjylland, men opvokset i Odense, hvor hun ret hurtigt viste talent for dansen. Den greb
siden om sig med både step, ballet og akrobatik. Hun kom til Aalborg i 1962, da hendes daværende mand,

Orla Nicolaisen, fik job som uddannelseschef på Aalborg Værft. Lilli Nicolaisen, der var uddannet
danseinstruktør på Fyn, blev underviser i step, ballet og akrobatik på Paula Møllers Danseskole. Da denne
pludselig døde i 1969, tog Lilli Nicolaisen over. Du bliver den største inden for 10 år, spåede hendes mand.
Der skulle imidlertid kun gå fem år, før hun som den eneste kunne fylde Aalborghallen til afdansningsbal.

Således er hun blevet en institution i mange hjem.
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