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I Palast er Berndt Schmidt teaterchef, administrerende direktør og
ansvarshavende producent af Grand Shows og børneshows. Han
har studeret økonomi og socialvidenskab på Augsburg
universitet, hvor han i 1993 modtog sin doktorgrad.
Han begyndte sin karriere hos Bertelsmann AG i New York og
blev siden vicedirektør for Logic Records i Frankfurt am Main,
som er Bertelsmann Music Groups danse- og musiklabel, og
adm. direktør for dens udenlandske afdelinger i New York og
London.
Efter flere stillinger inden for musik og film skiftede
særlige verden: I 2002 som generalfuldmægtig for
nach dem Paradies‘ i Füssen og i 2004 som leder
musicalsteder Apollo Theater og Palladium Theater i
Stage Entertainment.

kulturmanageren til teaterets helt
musicalen ‚Ludwig II - Sehnsucht
af den sydlige region for de to
Stuttgart, der er under ledelse af

Siden 1. november 2007 har han arbejdet som teaterchef og adm. direktør for Palast i
Berlin. Alle Grand Shows, som Berndt Schmidt har produceret i Palast siden 2008 (Qi,
Yma, SHOW ME, THE WYLD, THE ONE Grand Show), har været mere succesrige end
forgængeren. "Mens Qi havde en billetomsætning på 23 millioner euro og 541.000
gæster, overgår THE ONE Grand Show den tidligere forestilling THE WYLD med dens
mere end 800.000 gæster.
Med hver især en halv million gæster havde han i regnskabsåret 2013 det bedste og i
2017 det næstbedste resultat i Palasts 99-årige historie. Til sin sjette store produktion er
det lykkedes ham at engagere Philip Treacy, verdens mest berømte hattemager, og han
stillede et produktionsbudget på tolv millioner euro til rådighed. Dermed er VIVID Grand
Show igen Europas dyreste en suite-showproduktion."
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