
 

 

 

 

AUDITION PÅ MUSICALTEATRETS ”VÆK I EN SÆK” 
 

“Væk i en sæk” er en familiemusical egnet for publikum i alle aldre fra 3 år og op, som sættes op d. 30. 
november – 15. december 2019 i KU.BE på Frederiksberg i hovedstadsområdet. Forestillingen er 
skrevet af John Holmgren Brohammer Jensen og bliver instrueret af Helena Knudsen. 
Audition finder sted lørdag d. 24. august 2019 (med en eventuel callback-audition dagen efter, 
søndag d. 25. august, hvis instruktøren har behov for at se nogle af skuespillerne igen, inden den 
endelige rollebesætning kan finde sted). Der søges 12 medvirkende i alle aldre fra 18 år og op, som 
bliver fordelt på to hold af 6 skuespillere. De to hold spiller på skift 17 af de i alt 34 forestillinger i 
spilleperioden hver. 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. 30. november 2019). 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 og spilledage i oversigterne længere nede i dette 
dokument. 
 
Ikke alle skal være til stede til hver eneste prøve, da prøverne på skift vil være skuespilprøver, 
solistprøver, danseprøver og holdprøver – men som udgangspunkt skal man være forberedt på at 
komme til samtlige prøver. 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. 
 
VIGTIGT: Der er ingen prøver i forløbet, der foregår i dagtimer på hverdage. Dog ligger selve 
spilleperioden for ”Væk i en sæk” i dagtimerne, så går du normalt i skole eller på arbejde i dagtimerne 
på hverdage, vil du skulle tage fri i alt 4-5 dage i forestillingsperioden. Du kan se, hvilke tidspunkter 
”Væk i en sæk” skal opføres på, i en oversigt længere nede i dette dokument. 
 
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 i løbet af den kørte prøveperiode. 
 
I september starter prøveforløbet desuden på Musicalteatrets forestilling ”Diva”. 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.  
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AUDITION-FORLØBET 
 
Du skal vælge en af de to ledige auditiontider i skemaet, når du tilmelder dig (enten kl. 10:00-12:30 
eller kl. 13:00-15:30). Ved ankomst på auditiondagen får alle taget et foto, og derefter vil man blive 
kaldt op til audition i løbet af timen i grupper af to (man bliver vilkårligt sat sammen med en af de 
andre auditiondeltagere). I selve auditionlokalet vil instruktør Helena Knudsen og 
instruktørassistent Sofie Kongsbak være til stede. Alle skal vise skuespil og sang (der skal ikke danses 
til audition på ”Væk i en sæk”, da de koreografier, der vil indgå i forestillingen, ikke kræver 
danseerfaring). Man behøver ikke være lige stærk til skuespil og sang for at blive udtaget til 
forestillingen.  
 
Audition vil tage ca. 15 minutter, men du skal dog være forberedt på at være til rådighed hele den 
auditiontid (2,5 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. 
 
Forberedelse til audition: Længere nede i dette dokument kan du læse de tekster, som du skal 
forberede til audition, samt se hvilke sange, som du kan vælge imellem at fremføre.  
 
Svar efter audition samt prøvedage: Du vil senest førstkommende torsdag efter audition (d. 29. 
august) modtage svar på mail. Derefter begynder prøveforløbet tirsdag aften d. 3. september. 
Prøverne ligger derefter på forskellige tirsdage/torsdage (ca. kl. 18:00-21:30) samt nogle 
lørdage/søndage i løbet af prøveperioden (ca. 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 
 

”Væk i en sæk” er Musicalteatrets niende familiemusical. Forestillingen kommer til at vare ca. 60 
minutter og spilles to gange dagligt i hverdagene og tre gange dagligt i weekenderne i perioden d. 30. 
november – 15. december 2019. Der skal bruges i alt 12 skuespillere, som bliver fordelt på 2 hold af 6 
personer på hver. De to hold skiftes i spilleperioden til at spille 17 af de i alt 34 forestillinger hver. Det 
forventes, at 5000 børn og voksne vil indløse billet til forestillingen. Billetsalget er allerede i gang på 
Musicalteatrets hjemmeside: musicalteatret.dk/billetter  
 
Forestillingen følger de fem nisser Pi, Lametta, Rod, Gumle og Sne, der bliver sendt af sted på mission 
af Julemanden for at finde hans tabte gavesæk, som han mistede under et frygteligt uvejr sidste jul. I 
gavesækken lå Julemandens adressebog med alle børns navne og adresser, og hvis bogen ikke kommer 
tilbage, kan alle de artige børn ikke få julegaver i år. Vi tager med nisserne ud på deres rejse gennem 
både Nordskoven og Sydskoven for at finde gavesækken, og det bliver en opgave med både 
udfordringer og skænderier, som begynder at skabe splid i gruppen. På vejen møder de dog en række 
eventyrlige væsner, såsom Ræven Rudi, Uglen Uma og Rotten Ruth, der forhåbentlig kan hjælpe 
nisserne med at finde frem til den tabte adressebog, så alle verdens søde børn kan nå at få gaver til 

http://musicalteatret.dk/billetter


 

 

juleaften, som står lige for døren. Kan nisserne holde sammen og klare missionen, så julen bliver 
reddet?  
 
Der søges skuespillere til rollerne som Pi (den kloge og bedrevidende nisse), Rod (den knap så kvikke, 
men ret seje nisse), Sne (den introverte, mystiske nisse), Gumle (den hjælpsomme og madglade nisse), 
Lametta (den omsorgsfulde, pyntesyge nisse), Uglen Uma og Ræven Rudi (det gnavne og knap så 
gæstfrie vennepar) samt Rotten Ruth (den fjollede dame med et stort hjerte). Nogle af de medvirkende 
skal spille flere roller i løbet af forestillingen. 
 
HOLDET BAG FORESTILLINGEN: 
Instruktør: Helena Knudsen 
Instruktørassistent: Sofie Kongsbak 
Manuskript: John Holmgren Brohammer Jensen 
Sange: Lars Rahbek Andresen & John Holmgren Brohammer Jensen 
 
 

 
 

INFOAFTEN INDEN AUDITION (TORSDAG D. 15. AUGUST KL. 19)  
 
Skulle du have lyst til at komme og høre mere om audition og forestillingen til Musicalteatrets 
infoaften om “Væk i en sæk“, 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 lov til at høre en af de 
nyskrevne sange fra forestillingen. 
 
Infoaften foregår torsdag d. 15. august 2019 kl. 19:00-20:00 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/215661396039285 
 
 

 
 

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 se oversigter over hvilke tekster/sange, der skal 
forberedes til audition på ”Væk i en sæk” samt se en oversigt over alle prøver i Musicalteatrets 
sæson 2019-2020. Da denne oversigt også indeholde alle prøver for forestillingen ”Diva” (samt alle 
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Musicalteatrets valgfri sociale arrangementer/fester i løbet af sæsonen), bedes du kigge efter de 
prøver/forestillingsdage, som er markeret med grøn skrift og forkortelsen ”VS”. 
 
Du kan ligeledes se en oversigt over hele spilleperioden for ”Væk i en sæk”. Du kan se, hvornår de to 
hold, som på skift skal opføre forestillingen, skal optræde på de forskellige spilledage (vær 
opmærksom på, at selv om ingen af prøverne på forestillingen foregår i dagtimerne på hverdage, vil 
selve spilleperioden som sagt foregå i dagtimerne, så har du arbejde/skole i hverdags-dagtimer, vil du 
skulle tage fri 4-5 dage for at kunne deltage i forestillingen).  
 
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 ”Væk i en sæk” gennem den officielle Facebook-
begivenhed for audition her: facebook.com/events/423155524958747 
 
 

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 
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FORBEREDELSE TIL AUDITION PÅ ”VÆK I EN SÆK” 
 

 

TEKST: 

Til audition på ”Væk i en sæk” skal du fremføre både nedenstående dialog og monolog, som du skal 

lære udenad. Lær begge ”roller” i dialogen, da du muligvis vil blive bedt om både at skulle give et bud 

på ”A” og ”B”. Du bestemmer selv, hvordan du har lyst til at fremføre/spille teksterne – intet valg er 

”forkert”, så giv lige det bud, som du har lyst til. Ønsker instruktøren at se dig spille teksterne på en 

anden måde, vil du blive bedt om dette, mens du er inde til audition. Skulle du i ”kampens hede” 

desuden glemme teksterne, vil du få hjælp af instruktøren/instruktørassistenten.  

 

SANG: 

Du skal fremføre ét vers og ét omkvæd (eller hvad der svarer til højst ét minut) af én følgende sange til 

audition. Sangen skal fremføres a cappella (det vil sige uden musik/akkompagnement): 

”Tju bang chokolademand” (kan fremføres af alle) 

”Hønsefødder og gulerødder” (kan fremføres af kvinder/piger) 

 ”On the Road to Jul” (kan fremføres af kvinder/piger) 

”My Grownup Christmas List” (kan fremføres af mænd/drenge) 

Har du tid til at forberede to af sangene, skal du være velkommen til det, men det vil muligvis kun blive 

bedt om at fremføre den ene. 

 

DANS: 

Der skal ikke danses til audition på ”Væk i en sæk”, så du behøver hverken at forberede dans eller 

være påklædt i dansevenligt tøj. 

 

 
DIALOG (lær hjemmefra udenad): 
 

A: Skal det være nu?! 

 B: Ja, hvorfor ikke? 

A: Jamen sådan bare lige pludselig – og lige her? 

 B: Sig mig, tør du ikke?! 

A: Selvfølgelig! 

 B: Jamen så kom dog i gang! 

A: Aftalen var, at du begyndte. 

 B: Ja, det er vist rigtigt. 

A: Begynder du så!? 

 B: Tror du det gør ondt? 

A: Det tror jeg ikke. 

 B: Kan vi ikke gøre det samtidigt? 

A: Så gør vi det sammen – nu! 
 

 

MONOLOG (lær hjemmefra udenad): 
 

Det var i min pure ungdom, jeg var endnu næsten kun et barn. Jeg aftjente min værnepligt. Jeg havde i 

regimentet en kammerat, en greve, som havde en temmelig alvorlig fejl i sin udtale; han kunne ikke 

udtale bogstavet F. I stedet for at sige F sagde han F. I stedet for at sige: “Fontaine, jeg drikker ikke af 

dit vand”, sagde han: “Fontaine, jeg drikker ikke af dit vand. Han udtalte det frille i stedet for frille, 

Fidibus i stedet for Fidibus, Fandango i stedet for Fandango, “for fanden” i stedet for “for fanden”, Filip 

i stedet for Filip, fiktiv i stedet for fiktiv, Fictoria i stedet for Fictoria, fifi, fefa, fafa i stedet for fifi, fefa, 

fafa, februar i stedet for februar, marts-april i stedet for marts-april… 



 

MUSICALTEATRET KALENDER 2019-2020 

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  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 
 



”VÆK I EN SÆK” SPILLEPERIODE 2019 
DATOER OG TIDSPUNKTER FOR GRØNT HOLD OG RØDT HOLD  

KU.BE (DIRCH PASSERS ALLÉ 4, 2000 FREDERIKSBERG)  
 

 

 

MANDAG 25/11 
 

Fri 
 
 

 

TIRSDAG 26/11 
 

Fri 

 

ONSDAG 27/11 
 
Fri 

 

TORSDAG 28/11 
 
Prøve på Borgen 

 

FREDAG 29/11 
 
Ryk-ind dag 
Opsætning 
Generalprøver 
 
Mødetid: (afventer) 
Mødetid: (afventer) 

 

LØRDAG 30/11 
 

Forestillinger: 
Kl. 10:30 
Kl. 12:30 
Kl. 14:30 
 
Mødetid: kl. 9:15-16 
Mødetid: kl. 12:30-16 

 

 

SØNDAG 1/12 
 

Forestillinger: 
Kl. 10:30 
Kl. 12:30 
Kl. 14:30 
 
Mødetid: kl. 9:15-16 

 

MANDAG 2/12 
 

Fri 
 
 
 

 

TIRSDAG 3/12 
 

Forestillinger: 
Kl. 09:45 
Kl. 11:30 
 
 
Mødetid: kl. 8:30-13 
 

 

ONSDAG 4/12 
 
Forestillinger: 
Kl. 09:45 
Kl. 11:30 
 
 
Mødetid: kl. 8:30-13 

 

TORSDAG 5/12 
 
Forestillinger: 
Kl. 09:45 
Kl. 11:30 
 
 
Mødetid: kl. 8:30-13 

 

FREDAG 6/12 
 
Forestillinger: 
Kl. 09:45 
Kl. 11:30 
 
 
Mødetid: kl. 8:30-13 

 

LØRDAG 7/12 
 

Forestillinger: 
Kl. 10:30 
Kl. 12:30 
Kl. 14:30 
 
Mødetid: kl. 9:15-16 

 

SØNDAG 8/12 
 

Forestillinger: 
Kl. 10:30 
Kl. 12:30 
Kl. 14:30 
 
Mødetid: kl. 9:15-16 

 

MANDAG 9/12 
 

Fri 
 

 

TIRSDAG 10/12 
 

Forestillinger: 
Kl. 09:45 
Kl. 11:30 
 
 
Mødetid: kl. 8:30-13 
 

 

ONSDAG 11/12 
 
Forestillinger: 
Kl. 09:45 
Kl. 11:30 
 
 
Mødetid: kl. 8:30-13 

 

TORSDAG 12/12 
 
Forestillinger: 
Kl. 09:45 
Kl. 11:30 
 
 
Mødetid: kl. 8:30-13 

 

FREDAG 13/12 
 
Forestillinger: 
Kl. 09:45 
Kl. 11:30 
 
 
Mødetid: kl. 8:30-13 
 

 

LØRDAG 14/12 
 

Forestillinger: 
Kl. 10:30 
Kl. 12:30 
Kl. 14:30 
 
Mødetid: kl. 9:15-16 

 

SØNDAG 15/12 
 
Forestillinger: 
Kl. 10:30 
Kl. 12:30 
Kl. 14:30 
Ryk-ud: Kl. 15:30-17 

 

Mødetid: kl. 9:15-17 
Mødetid: kl. 12:30-17 

 
 



 


