
 

 

 

 

AUDITION PÅ MUSICALTEATRETS ”DIVA” 
 

“Diva” er en ny musicalkomedie, der har danmarkspremiere d. 16. april – 2. maj 2020 på 
Folketeatrets Store Turnéscene i København. Forestillingen skrives og instrueres af Rasmus 
Mansachs (forfatteren bag bl.a. ”Vi maler byen rød: The Musical 1+2”, ”Jack the Ripper: The Musical”, 
”Der var engang?”, ”Tremmer”, ”Hotel” og ”1929 – En gangstermusical”). 
Audition finder sted lørdag-søndag d. 7.-8. september 2019 (med en callback-audition weekenden 
efter, lørdag-søndag d. 14.-15. september, hvis instruktøren har behov for at se nogle af audition-
deltagerne igen, inden den endelige rollebesætning kan finde sted). Der søges 30-40 medvirkende i 
alle aldre fra 18 år og op – og lad ikke titlen ”Diva” narre: Der er så sandelig også brug for fyre/mænd 
til forestillingen! Du kan læse kort om handlingen/rollerne længere nede i dette dokument. 
 
 

 
 

VIGTIGE INFORMATIONER/KRAV 
 

Det er ulønnet at medvirke i Musicalteatrets forestillinger, og da Musicalteatret er en forening, skal 
der betales sæson-medlemskontingent på 75 kr. (betalingsdato senest 15. september 2019), hvis man 
bliver udtaget. Har du allerede betalt kontingent til foreningen i denne sæson (sæson 2019-2020), skal 
du ikke betale yderligere, hvis du bliver udtaget. 
 
For at komme til audition skal man desuden være fyldt 18 år senest på forestillingens premieredag 
(det vil sige senest d. 16. april 2020). Der kan ikke søges dispensation for aldersnedsættelse, men 
derudover er alle aldre over 18 år mere end velkomne, og man kan ikke være ”for gammel”. 
 
Hos Musicalteatret lægger vi stor vægt på, at man ikke har nogen fordel ved at have været med i en 
tidligere forestilling i vores teaterforening. Alle går til audition på lige fod og vurderes ikke på 
eventuel tidligere deltagelse, så selv om du er “ny”, er du ikke dårlige stillet end andre på nogen måde. 



 

 

Audition finder sted i Musicalteatrets faste øvelokaler i Teaterhuset Borgen (Forhåbningsholms Allé 
20, 1904 Frederiksberg C). Bliver man udtaget til forestillingen, vil man fremadrettet skulle møde op 
til prøverne på samme adresse. Da indgangen til bygningen kan være svær at ”regne ud” fra gaden, kan 
du her se på billedet, hvor du skal gå hen: 
 

 
 
Bliver man efter tilmelding forhindret i at komme til audition, bedes man melde sit afbud til:  
audition@musicalteatret.dk 
 
Det er ikke muligt at aflægge audition over Skype eller ved at sende video/lyd-optagelser via mail, hvis 
man ikke har mulighed for at møde personligt op til audition. 
 
Selve prøveforløbet ligger på forskellige tirsdage/torsdage (om aftenen) og i forskellige weekender 
(fra morgen til aften). Se alle detaljerne for prøver/spilledage i oversigterne nederst i dette dokument. 
 
Ikke alle skal være til stede til hver eneste prøve, da prøverne på skift vil være sceneprøver, 
solistprøver, korprøver, danseprøver og holdprøver – men som udgangspunkt skal man være 
forberedt på at komme til samtlige prøver. De første to måneder vil i høj grad fungere som et 
workshop-forløb, hvor hele holdet skal møde op og vil blive rystet sammen, og hvor der arbejdes med 
forskellige øvelser inden for skuespil og musicalgenren, som skal være med til at udvikle holdet og den 
individuelle performer. Der vil løbende blive meldt prøveplaner ud, så man ved, om man skal komme 
på de specifikke prøvedage eller ej. Er der prøver (ud fra prøveoversigten længere nede i dette 
dokument), som du allerede nu ved, at du vil være forhindret i at deltage i, skal du skrive det i 
tilmeldingsskemaet, når du melder dig til audition. 
 
 

 
 

FREMMØDE/AFBUD TIL PRØVER 
 
Det forventes, at hvis man bliver udtaget til forestillingen, at man har tiden og punktligheden til det. At 
melde afbud til prøver igen og igen er uacceptabelt, især fordi mange af prøverne i et teaterforløb 
kræver, at samtlige medvirkende er til stede, ellers er prøven spildt for både instruktøren og for dem, 
som møder op og ikke har sin skuespil-, sang- eller dansepartner at øve med. Gentagende udeblivelser, 
afbud, sygemeldinger og forsinkelser til prøver kan føre til udelukkelse fra forestillingen. Vi 
understreger kraftigt, hvor vigtigt punktlighed, fremmøde og dedikation til projektet er, for at det 
samlede projekt lykkes inden for det professionelle, som Musicalteatret stiler efter. 
 
Vigtigt om påskeprøver: Der er 100% mødepligt for samtlige medvirkende i ”Diva” på de fem 
påskehelligdage, der ligger i træk i prøveperiodens slutfase d. 9.-13. april 2020. Disse prøver starter 
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kl. 10 om morgenen og fortsætter hele dagen til sent ud på aftenen, så det er ikke muligt at have andre 
aftaler i løbet af disse fem dage, heller ikke påskefrokoster, arbejde eller andet. Der kan på ingen måde 
(og vi gentager: på ingen måde) meldes afbud til disse fem dage, også selv om det kun drejer sig om en 
enkelt dag eller nogle enkelte timer. Alle skal stå 100% til rådighed hele dagen alle fem dage. Disse 
dage bruges på tekniske prøver, kulisseprøver, endelige kostumeprøver, lysprøver, lydprøver, 
sceneprøver, endelige danseplaceringer og generalprøver på den rigtige scene på Folketeatrets Store 
Turnéscene, som forestillingen skal opføres på. Derfor skal alle være til stede, og hvis du mangler pga. 
afbud, arbejdsforpligtelser eller sygdom på disse dage, vil det føre til udelukkelse fra forestillingen. 
Vær dog opmærksom på, at disse fem dage ligger på helligdage og weekenddage (naturligvis ikke 
almindelige arbejds-/skoledage). 
 
Allerede inden audition bliver afholdt på ”Diva”, starter prøveforløbet desuden på Musicalteatrets 
julemusical ”Væk i en sæk”. Man kan sagtens gå til audition og medvirke i begge forestillinger, da 
ingen af prøvedatoerne overlapper, så man behøver ikke at skulle vælge imellem hvilken forestilling, 
som man helst vil gå til audition på.  
 
 

 
 

AUDITION-FORLØBET 
 
Du skal vælge en af de ledige auditiontider i skemaet, når du tilmelder dig. Auditiontiderne er fordelt i 
blokke af 2 timer hver over weekenden d. 7.-8. september 2019. Ved ankomst på auditiondagen får 
alle taget et foto, og derefter vil man blive kaldt op til audition først i samlet gruppe til danseaudition 
og derefter individuelt til skuespil og sang. I selve auditionlokalet vil instruktør Rasmus Mansachs og 
koreograf Kenneth Parsberg være til stede sammen med 2-3 øvrige assistenter/hjælpere fra 
kunstnerisk ledelse og selve produktionen. Man behøver ikke være lige stærk til skuespil, sang og dans 
for at blive udtaget til forestillingen, da ikke alle skal synge og/eller danse og/eller have replikker.  
 
Længere nede i dette dokument kan du læse nærmere om, hvad du skal forberede til audition. Du skal 
dog være forberedt på at være til rådighed hele den auditiontid (2 timer), hvor du er tilmeldt. Man vil 
dog løbende få fri, når man har været inde til sin audition, hvis instruktøren har set nok.  
Det er vigtigt, at man kommer til tiden på det tidspunkt, som man selv har valgt, og man skal møde 
op senest ti minutter inden sin auditiontid, da der skal tages et billede af alle. 
På grund af det stramme program til audition med mange deltagere, skal man desuden i værste 
tilfælde være forberedt på, at der kan opstå mindre forsinkelser på selve dagen. 
 
Påklædning på dagen: Hav tøj på, som du kan bevæge dig i. Du behøver ikke have decideret danse-
træningstøj på, men vær opmærksom på, at du ikke har tøj på, som kan hæmme dig, når 
danser/bevæger dig.  
 
Svar efter audition: Der vil komme endeligt svar ud på mail til alle senest onsdag d. 18. september, 
om man er blevet udtaget til forestillingen eller ej. Hvis instruktøren ønsker at se dig til en callback-
audition i weekenden d. 14.-15. september, vil du få besked om dette over mail senest onsdag d. 11. 
september. Bliver du kaldt til callback-audition, vil du få nærmere information om, hvad du skal vise 
igen. At blive kaldt til callback-audition er ikke ensbetydende med, at man er blevet udtaget til 
forestillingen, og hvis man ikke skal til callback-audition, betyder det omvendt ikke, at man så 
automatisk ikke er blevet udtaget. Man modtager ikke mail om, at man ikke skal til callback-audition. 
 
Prøvedage: Prøveforløbet starter med en læseprøve for alle, der er blevet udtaget til forestillingen, 
tirsdag d. 1. oktober. Prøverne ligger derefter på forskellige tirsdage/torsdage (tidligst fra kl. 18:00 
til senest kl. 22:00) samt nogle lørdage/søndage i løbet af prøveperioden (tidligst fra kl. 10:00 til 
senest kl. 20:00). Se den vedhæftede oversigt over samtlige prøvedage længere nede i dette dokument. 
   



 

 

Læs hele dette dokument færdigt, før du tilmelder dig audition, så du ved, at du har overblik over alt, 
hvad det indebær at deltage i audition og i selve forestillingen, hvis du bliver udtaget. 
 
 

 
 

OM FORESTILLINGEN/ROLLERNE 
 

”Diva” er Musicalteatrets 15. årlige forårsmusical på Folketeatrets Store Turnéscene. Rasmus 
Mansachs står for både manuskript og instruktion og skriver desuden forestillingens sange sammen 
med Lars Rahbek Andresen. Kenneth Parsberg står for musicalens koreografier, og inden for sang 
står Jakob Blegvad Stenz for korledelse og solistundervisning. Forestillingen kommer til at vare ca. 2 
timer og 30 minutter inkl. pause og spilles i perioden d. 16. april – 2. maj 2020. Der skal bruges i alt 
30-40 medvirkende i alle aldre fra 18 år og op, som samlet skal udfylde bærende roller, biroller, 
sangroller, danseroller og ensemble. 
 
Forestillingen følger bl.a. fire skuespillerinder, som alle kæmper om hovedrollen i den nye danske 
storfilm ”Gudinde”. Omkring dem er både ægtefæller, søskende, børn, kollegaer, fans, journalister, 
filmfolk, producenter, instruktører og statister med til at gøre det hele til en hysterisk morsom og 
forrygende historie om egoer, nykker, løgne, spydigheder, dramaer og intriger til den helt store 
guldmedalje – og mon ikke, at der gemmer sig et par overraskelser undervejs? 

 
Der søges forskellige personer til at varetage roller, sange og dans. Nogle vil skulle danse mere end 
andre (så man behøver ikke være den fødte danser), ”kun” ca. halvdelen af de medvirkende vil skulle 
være med i koret og en endnu mindre del har solistnumre (så man behøver ikke være den fødte 
sanger), og ikke alle har replikker/store roller (så man behøver heller ikke være den fødte 
skuespiller). Alle personer i verden kan noget forskelligt og har noget individuelt at byde på, så det vil 
der blive taget højde for, når det endelige hold bliver sammensat. Af roller i forestillingen er der bl.a. 
både den ældre primadonna fra teaterverdenen, den excentriske filminstruktør, det unge X Factor-
vindende skuespillerindehåb, den overbærende filmproducent, det hyperoverstadige journalistpar, de 
oversete filmstatister, den underkuede ægtemand til en af skuespillerinderne, den negligerede 
narkoman-søn til en anden skuespillerinde, den hjemvendte Hollywood-diva, den evigt oversete og 
halvkendte B-skuespillerinde, der hungrer efter berømmelse (og Instagram-følgere) samt mange flere. 
Derudover vil størstedelen af ensemblet/de medvirkende være på scenen under hele forestillingen i 
en eksperimenterende, anderledes og spændende slags opsætning, hvor man træder ind og ud af 
forskellige funktioner. Der er derfor hverken den alder (fra 18 år og op), det køn, den type, det 
udseende eller den erfaring (eller mangel på samme), der skal forhindre folk i at gå til audition – så 
tænk ikke, at ”der er sikkert ikke noget til en som mig at komme efter”. 
 
 

 
 

INFOAFTEN INDEN AUDITION (TIRSDAG D. 27. AUGUST KL. 19)  
 
Skulle du have lyst til at komme og høre mere om audition og forestillingen til Musicalteatrets 
infoaften om “Diva“, så kom forbi og få mere at vide om den nye musical, rollerne, audition og 
Musicalteatret som forening. Du får også mulighed for at se selve auditionlokalet på forhånd, stille 
spørgsmål til instruktøren og/eller til Musicalteatrets bestyrelse samt få audition-tips af instruktøren, 
som du kan bruge, når du selv skal til audition. Infoaften foregår tirsdag d. 27. august 2019 kl. 
19:00-20:30 i Teaterhuset Borgen, Forhåbningsholms Allé 20, 1904 Frederiksberg C. Kig 
eventuelt på billedet længere oppe i dette dokument for at se indgangen til bygningen. Denne infoaften 
er et helt valgfrit tilbud (også hvis du går og er i tvivl om, hvorvidt du vil tilmelde dig audition eller ej) 
og kræver ikke tilmelding på forhånd (man møder bare op), men du kan sagtens gå til audition uden at 



 

 

have været til infoaftenen. Man kan ligeledes godt nå at tilmelde sig audition efter, at man har været til 
infoaftenen. 
 
Du kan eventuelt læse mere om infoaften i den officielle Facebook-begivenhed, hvor du også kan 
invitere dine venner, ved at klikke på linket her: facebook.com/events/487481732053972 
 
 

 
 

SPØRGSMÅL/AFBUD 
 

Har du spørgsmål til audition (eller infoaften inden audition), eller har du tilmeldt dig audition og har 
behov for at melde afbud, bedes du skrive til Musicalteatrets audition-team på: 
audition@musicalteatret.dk 
 
 

 
 

VEDHÆFTEDE OVERSIGTER 
 

På de følgende sider af dette dokument kan du læse mere om, hvilke tekster/sange, der skal 
forberedes til audition på ”Diva” samt se en oversigt over alle prøver i Musicalteatrets sæson 2019-
2020. Da denne oversigt også indeholde alle prøver for forestillingen ”Væk i en sæk” (samt alle 
Musicalteatrets valgfri sociale arrangementer/fester i løbet af sæsonen), bedes du kigge efter de 
prøver/forestillingsdage, som er markeret med blå skrift og forkortelsen ”DI”. 
 
Du kan ligeledes se en oversigt over hele spilleperioden for ”Diva”, så du kan se, hvilke dage (og 
tidspunkter), som forestillingen skal opføres på, og hvornår man skal møde ind i den periode. 
  
Du kan desuden også se den officielle plakat for forestillingen til sidst i dette dokument. 
 
 

 
 

TILMELDING TIL AUDITION 
 
Udfyld auditionskemaet på Musicalteatrets hjemmeside, så er du tilmeldt audition – og vær sikker på, 
at du får trykket ”Send” nederst i skemaet. Der vil fremgå ”Vi har modtaget din tilmelding” i teksten, 
hvis du har trykket ”Send” korrekt, og du vil automatisk modtage en kopi af det udfyldte skema over 
mail med det samme. Du finder tilmeldingsskemaet ved at klikke her: musicalteatret.dk/audition  
 
Du kan også invitere dine venner til audition på ”Diva” gennem den officielle Facebook-begivenhed 
for audition her: facebook.com/events/2046514655657096  
 
 

Vi glæder os til at se jer alle til audition – og frygt ej, vi bider ikke, vi glæder os kun til, at I kommer. 
Knæk og bræk!  

 
Med venlig hilsen 

Musicalteatrets bestyrelse 
 

https://www.facebook.com/events/487481732053972/
mailto:audition@musicalteatret.dk
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FORBEREDELSE TIL AUDITION PÅ ”DIVA” 
 

 
Audition består af følgende fire dele: 
1) Fællesdans – 2) Skuespil – 3) Sang – 4) Valgfrit minut 
 
Fællesdans 
Der skal ikke forberedes dans hjemmefra. Audition starter med, at hele holdet fra den pågældende 
auditiontid-blok kommer samlet ind i auditionlokalet og får en introduktion til forestillingen og 
forløbet af instruktøren Rasmus Mansachs (det er derfor vigtigt, at alle kommer til tiden). Derefter er 
der fællesdans. Holdet lærer en simpel koreografi, som derefter skal danses et par gange. Det kræver 
ikke danseerfaring at kunne lære dansen, men det er en god idé at have tøj på, som man har det 
behageligt i og kan bevæge sig i. Indstudering og udførelse af fællesdansen vil i alt tage ca. 10 minutter. 
Hvordan man klarer fællesdansen er ikke afgørende for, om man bliver udtaget til forestillingen, men 
er med til at danne et overblik over niveauet af de stagings/koreografier, der skal indgå i forestillingen. 
Efter fællesdans går alle tilbage til venteværelset, og man skal derefter enkeltvis ind og vise skuespil, 
sang og det valgfri minut. Disse tre dele vil tage ca. 5 minutter, og derefter har man fri og kan tage 
hjem, når man har været inde. Rækkefølgen på selve skuespil, sang og valgfrit minut bestemmer 
man helt selv, når man er inde. Så man starter bare med det, som man helst vil vise først. 
 
Skuespil 
Du skal forberede én af de 6 tekster (og kun én), som du kan læse længere nede i dokumentet. Der er 
ikke en af teksterne, der er bedre at fremføre end de andre, så vælg blot den, der siger dig mest. Lær 
den udenad, som den står, og lav ikke om på ordene/sætningerne for at give dem dit eget sprogpræg. 
Vis, at du kan fremføre en tekst, som den står skrevet, uden at skulle ændre på den for at den til at 
fungere. Hvordan du fremfører den, er helt op til dig. Et godt tip er dog at lave nogle skift i 
udtryk/intentioner/følelser/kropssprog undervejs, så du ikke siger alle sætningerne på samme måde, 
og så vi kan se flere sider af dig. Sørg for at din fremførsel af teksten højst tager 1 minut. 
 
Sang 
Du skal forberede max 1 minut af en valgfri sang. Genre og sprog er fuldstændig valgfrit, så vælg blot 
en sang, som du kan lide at synge, og som du synes, at du synger godt. Du behøver ikke synge en sang 
fra en musical. Musikken i forestillingen er moderne og falder inden for genrerne 
elektronisk/rock/pop/swing og ballader, så klassisk musik vil ikke være en del af musicalen. Da 
sangdelen højst må vare 1 minut, sørg da for at tage tid hjemmefra, så du ikke bliver stoppet på selve 
dagen, inden du når til den del af sangen, som du helst ville synge. Vælg f.eks. 1 vers + 1 omkvæd, som 
du fremfører. Sangen skal opføres a cappella (det vil sige, uden musik/instrumenter/track). Er du ikke 
en stærk sanger, er det ikke afgørende for, om du bliver udtaget til forestillingen, da kun ca. halvdelen 
af holdet vil blive udtaget til at være solist eller korsanger, hvilket vil sige, at ca. halvdelen af castet 
ikke vil skulle synge i forestillingen. 
 
Valgfrit minut 
Man kan frit vælge, hvad man vil vise/bruge det valgfri minut til. Se det som en ekstra mulighed for at 
vise noget, som du måske brænder for eller har lyst til. Vil du danse til noget musik, som du har taget 
med? Fremføre en anden tekst, som du tidligere har spillet et andet sted, og som du synes er god? Stå 
på hænder? Lave akrobatik? Jonglere? Lave noget abstrakt? Lave pantomimeteater? Dukketeater? 
Eller noget helt andet? Der er ingen regler eller grænser for, hvad du må og ikke må i dette minut, og 
det behøver som sådan ikke at have noget med teater at gøre, for hvem ved, måske kan det bruges i 
forestillingen alligevel? Skal du bruge rekvisitter eller musik til det valgfri minut, er du velkommen til 
at medbringe det (der er et jackstick, der kan tilsluttes til højtalere i auditionlokalet, hvis du har brug 
for at afspille musik til det valgfri minut). Det må dog max vare 1 minut, så tag tid hjemmefra. Det skal 
dog siges, at det er unødvendigt at bruge det valgfri minut på at synge endnu en sang, da man til sin 
sangdel af audition allerede kan opføre en valgfri sang – så vælg kun at bruge det valgfri minut på at 
synge en anden sang, hvis du føler, at det er nødvendigt, eller hvis der er stor forskel på din fremførsel 



 

 

af den sang, som du i forvejen alligevel skal synge. OBS: Du kan også vælge ikke at tage brug af det 
valgfri minut og dermed ikke opføre andet end fællesdansen, skuespil-teksten og sangen, og bare rolig, 
det betyder derved ikke, at du er dårligt stillet til at blive udtaget til forestillingen. Det valgfri minut er 
blot en mulighed for, at man kan vise noget ekstra/andet, hvis man gerne vil det. Kan du ikke komme 
på noget oplagt at lave, så lad blot være i stedet for at tvinge dig selv til at lave noget, som du føler vil 
gøre din oplevelse værre. Dette er dog den eneste del af audition, der er valgfri (sidste år valgte over 
halvdelen af auditiondeltagerne at springe ”det valgfri minut” over, og det stillede dem ikke i et 
dårligere lys til den endelige rollefordeling). De andre punkter til audition (fællesdansen, skuespil og 
sang) skal dog gennemføres, uanset hvad.  

 
Skuespiltekster: 
Herunder kan du se de 6 tekster, hvoraf du skal forberede én (og kun én), som du lærer udenad og 
fremfører på dagen. Du kan vælge hvilken som helst af teksterne, uanset dit køn. 
 
1) Jeg sku’ ha’ vundet den pris. Jeg har fortjent det. Jeg har kæmpet i årevis og fundet mig i pis og lort 
fra alle sider, både fra min familie og fra branchen. ”Du er ikke god nok.” ”Du bliver aldrig til noget.” 
”Glem det – hvorfor bliver du ikke skolelærer i stedet for?” Skolelærer, ha! Jeg hader børn – der er sgu 
en grund til, at jeg ikke selv har fået nogle endnu. Hvis bare jeg fik chancen, bare én enkelt chance, så 
sku’ jeg vise dem. Hvad fanden ska’ jeg skrive til mine fans på Instagram nu? ”Taberen går i seng med 
en Ben & Jerry’s og Netflix…?” Jeg sku’ ha’ vundet den pris. 
 
2) Jeg er omringet af amatører. Krukker. Berømmelseshungrende divaer, der ikke har en skid at ha’ 
det i. Der er faktisk nogle af os, der forsøger at arbejde seriøst. At lave noget originalt. Noget, der 
betyder noget, og som vil ku’ overleve gennem flere generationer, så man selv om 100 år vil ku’ sige: 
”Se – dét der er kunst. Det der er et mesterværk!” Hvorfor skal det være så besværligt at lave noget 
inderligt, noget oprigtigt, noget med hjerte? Det er som om, at alle bare står i vejen for én og ødelægger 
alt og bare ta’r og ta’r uden at gi’ noget tilbage. Jeg vil jo bare gerne være kunstner. 
 
3) Nu er det jo ikke fordi, at jeg føler, at jeg er den bedste. Jeg ku’ jo bare godt tænke mig at ha’ en bid 
af kagen. At blive en del af det hele. Jeg har altid drømt om, at jeg en dag ville være et sted, hvor det 
hele gav mening. Hvor jeg fandt mit kald, og hvor alle brikkerne bare, sådan helt af sig selv, faldt på 
plads. Det ka’ godt være, at jeg har brændt nogle broer på vejen. Såret nogle mennesker, som ikke 
fortjente det. Mistet nogle venner, som ku’ ha’ stået ved min side og givet mig opbakning gennem 
resten af livet og ha’ sagt ”Godt gået! Tillykke!” Men det er vel prisen, som man betaler.   
 
4) Nu er det kraftedeme nok! Hvad fanden sker der? Er jeg bare helt til grin, er det sådan jeg ska’ forstå 
det? Hvad skriver anmelderne og de latterlige journalister nu? At jeg er brændt ud? Hvad fanden ved 
de om dét? De sidder foran deres taster med deres latterlige Kærgården-fedtede fingre og franskbrød 
fra Kvickly og leger smagsdommere på vegne af hr. og fru Danmark – jeg brækker mig! Så kom og sig 
det til mit ansigt! Kom her med dine småborgerlige kommentarer og dit feinschmecker-pis og fortæl 
mig hvad du virkelig synes, hvis du tør! Nej, vel? Jeg tænkte det sgu nok… 
 
5) Hvor blev tiden af? Der var engang jeg nød det her. Hvor jeg ku’ se spændingen i det hele. Lyset. 
Kameraet. Dramaet. Hvor blev det af? Måske er det bare ikke noget for mig mere. Hvad blev der af 
glæden, hvor man ligesom et barn ikke har nogen grænser for fantasien, hvor man ikke var bange for 
at falde og slå sig, hvor man grinede. Sådan ægte grinede, når noget var sjovt. Måske er det hele bare 
blevet for alvorligt, eller også er jeg bare brændt ud. Eller er jeg nået dertil, hvor den grimme 
virkelighed bare er blevet for stor til at gemme sig bag drømmene? 
 
6) Jeg elskede dig. Det gør jeg stadig. Ægte. Jeg ved godt, at alle bare slynger ”jeg elsker dig” omkring 
sig, som var det et ”Synes godt om” på Facebook eller ”ugens kup” fra Netto. Men jeg mener det faktisk: 
”Jeg elsker dig.” Det var jo bare en smutter, ikke? Det betød jo ikke noget. Jeg blev tilbudt en rolle, og så 
blev der åbnet en flaske champagne og sagt, at jeg ville blive gjort til den største stjerne i mands 
minde. Det var jo ikke kærlighed, det var jo bare for min karriere. Jeg vil jo stadig ha’ dig. Jeg knalder 
aldrig med en anden igen for en birolle, det lover jeg. Kun for en hovedrolle.   



 

MUSICALTEATRET 2019-2020 KALENDER 

 

VS = ”VÆK I EN SÆK”   •   DI = ”DIVA” 
AFTENPRØVER: STARTER TIDLIGST KL. 18 OG SLUTTER SENEST KL. 22   •   ØVEWEEKENDER: STARTER TIDLIGST KL. 10 OG SLUTTER SENEST KL. 20 

 

 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI  

1 T    S   T  DI aftenprøve F   S  VS forestillinger O L  DI midtvejsfest S  O F DI forestilling M  1 

2 F M  O    L   M T  S  M  T  DI aftenprøve L DI forestilling T  2 

3 L   T  VS aftenprøve T  VS aftenprøve S  
T  VS forestillinger 
 DI aftenprøve F  M   T  DI aftenprøve F  DI ryk-ind S DI ryk-ud O 3 

4 S O F   M   O  VS forestillinger L  DI øveweekend T  DI aftenprøve O L  DI ryk-ind M  T  DI bio-aften  4 

5 M  T  VS aftenprøve L  DI øveweekend T  DI aftenprøve 
T  VS forestillinger  
 DI aftenprøve S  DI øveweekend O T  DI aftenprøve S  DI ryk-ind T  F 5 

6 T     F S  DI øveweekend O F  VS forestillinger M   T  DI aftenprøve F M  DI aftenprøve O L  6 

7 O  L  DI audition  M    T  VS aftenprøve L  VS forestillinger T  DI aftenprøve F L  DI øveweekend T  DI aftenprøve T S  7 

8 T    S  DI audition T  DI aftenprøve F S VS forestillinger O L S  DI øveweekend O DI aftenprøve F M  8 

9 F M  O  L  VS øveweekend M   T  DI aftenprøve S M   T  DI påskeprøve L   T  9 

10 L  T  VS aftenprøve T  VS aftenprøve  S   VS øveweekend 
T  VS forestillinger 
 DI aftenprøve F M   T  DI aftenprøve F  DI påskeprøve S  O 10 

11 S O F  DI + VS hyttetur M   O  VS forestillinger L  Nytårskur 2020 T  DI aftenprøve O L  DI påskeprøve M  T   11 

12 M                             T  VS aftenprøve L  DI + VS hyttetur T  DI aftenprøve 
T  VS forestillinger  
 DI aftenprøve S O T  DI aftenprøve S  DI påskeprøve T Generalforsamling  F 12 

13 T  F S  DI + VS hyttetur O F  VS forestillinger M   T  DI aftenprøve F M  DI påskeprøve O L   13 

14 O L  DI callback-audition  M  T  VS aftenprøve L  VS forestillinger T  DI aftenprøve F L T  DI aftenprøve T   S  14 

15 T  VS infoaften S  DI callback-audition T  DI aftenprøve F S VS forestillinger O L   S O DI forpremiere F M  15 

16 F M   O L  DI øveweekend M   T  DI aftenprøve S  M  T DI forestilling L T  16 

17 L  T  VS aftenprøve T  VS aftenprøve S  DI øveweekend T  DI aftenprøve F M  T  DI aftenprøve F DI forestilling S O 17 

18 S  O F   M  O   L   T  DI aftenprøve O L DI forestillinger M T   18 

19 M   T   VS aftenprøve L   T  DI aftenprøve T  Juleafslutning  S  O T  DI aftenprøve S  DI forestilling T  F 19 

20 T  F S  O F M  T  DI aftenprøve F M  O L 20 

21 O L   M   T  VS aftenprøve L T  DI aftenprøve F L  DI øveweekend T  T   S 21 

22 T  S  T  DI aftenprøve F   S O L  DI øveweekend S  DI øveweekend O  DI forestilling  F M  22 

23 F M    O L  VS øveweekend M  T  DI aftenprøve S  DI øveweekend M  T DI forestilling L Gallafest 2020  T  23 

24 L  VS audition T  VS aftenprøve T  VS aftenprøve S   VS øveweekend T  F M  T  DI aftenprøve F DI forestilling S   O 24 

25 S  VS callback-audition O F  M   O L  DI øveweekend T  DI aftenprøve O L DI forestillinger M    T   25 

26 M                           T   VS aftenprøve L  VS midtvejsfest T  DI aftenprøve T S  DI øveweekend O T  DI aftenprøve S  DI forestilling T   F 26 

27 T DI infoaften F   S O F M  T  DI aftenprøve F M O L 27 

28 O L  VS øveweekend M   T  VS aftenprøve L T  DI aftenprøve F L T  T   S   28 

29 T  VS aftenprøve S  VS øveweekend T  DI aftenprøve F  VS ryk-ind S O L  S O  DI forestilling  F M 29 

30 F M O L  VS forestillinger M T  DI aftenprøve  M   T DI forestilling L  T  30 

31 L   T  VS aftenprøve  T  F  T  DI aftenprøve  S Bakke-tur 2020  31 
 



MUSICALTEATRETS ”DIVA” SPILLEPERIODE 2020 
SPILLEDATOER OG TIDSPUNKTER 
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MANDAG 13/4 
 
Påskeprøve 
 
 
 
 

 
Mødetid: kl. 10-? 

 

TIRSDAG 14/4 
 

Aftenprøve 
 
 
 

 
 
Mødetid: kl. 18-? 

 

ONSDAG 15/4 
 

Forpremiere-
forestilling: 
Kl. 19.30 
 
 

 
Mødetid: ca. kl. 17.30 

 

TORSDAG 16/4 
 

Premiere-
forestilling: 
Kl. 19.30 
 
 

 
Mødetid: ca. kl. 17.30 

 

FREDAG 17/4 
 
Forestilling: 
Kl. 19.30 
 
 

 
 
Mødetid: ca. kl. 17.30 

 

LØRDAG 18/4 
 

Forestillinger: 
Kl. 15.00 
Kl. 19.30 
 
 

 
Mødetid: ca. kl. 13 

 

SØNDAG 19/4 
 

Forestilling: 
Kl. 15.00 
 
 

 
 
Mødetid: ca. kl. 13 
 

 

MANDAG 20/4 
 

Fri 
 
 
 

 

TIRSDAG 21/4 
 

Fri 
 
 
 
 

 

ONSDAG 22/4 
 

Forestilling: 
Kl. 19.30 
  
 

 
 
Mødetid: ca. kl. 17.30 

 

TORSDAG 23/4 
 

Forestilling: 
Kl. 19.30 
 
 

 
 
Mødetid: ca. kl. 17.30 

 

FREDAG 24/4 
 
Forestilling: 
Kl. 19.30 
 
 

 
 
Mødetid: ca. kl. 17.30 

 

LØRDAG 25/4 
 

Forestillinger: 
Kl. 15.00 
Kl. 19.30 
 
 

 
Mødetid: ca. kl. 13 

 

SØNDAG 26/4 
 

Forestilling: 
Kl. 15.00 
 
 

 
 
Mødetid: ca. kl. 13 
 

 

MANDAG 27/4 
 

Fri 
 
 
 

 

TIRSDAG 28/4 
 

Fri 
 
 
 
 

 

ONSDAG 29/4 
 

Forestilling: 
Kl. 19.30 
 
 
 
 
Mødetid: ca. kl. 17.30 

 

TORSDAG 30/4 
 

Forestilling: 
Kl. 19.30 
 
 
 
 
Mødetid: ca. kl. 17.30 

 

FREDAG 1/5 
 
Forestilling: 
Kl. 19.30 
 
 
 
 
Mødetid: ca. kl. 17.30 

 

LØRDAG 2/5 
 

Forestilling: 
Kl. 15.00 
 

Afslutningsfest og 
nedpakning: 
Kl. 18.00 
 

Mødetid: ca. kl. 13 

 

SØNDAG 3/5 
 
Oprydningsdag 
for hele holdet 
 
 
 
 
Mødetid: kl. ? 
 

 



 


