NY AUDITION PÅ MUSICALTEATRETS ”DIVA”
“Diva” er en ny musicalkomedie, der har danmarkspremiere d. 8.-24. april 2021 på Folketeatrets
Store Turnéscene i København. Forestillingen er skrevet (og bliver instrueret) 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”.
Den oprindelige audition fandt sted i efteråret 2019, men da forestillingens danmarkspremiere er
blevet udskudt et helt år på grund af corona-epidemien, kan 13 af de 40 tidligere udvalgte skuespillere
ikke længere være med pga. øvrige planer, jobmuligheder og uddannelser. Derfor søger vi nu 13 nye
medvirkende til at blive en del af holdet, så det samlede hold igen kommer op på i alt 40 personer.
Audition finder sted lørdag d. 19. september 2020 (med en eventuel callback-audition enten tirsdag
d. 22. eller torsdag d. 24. september om aftenen, hvis instruktøren har behov for at se nogle enkelte
af auditiondeltagerne igen, inden den endelige rollebesætning kan finde sted). Der søges
ensemblemedlemmer, kormedlemmer, solister og biroller 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 og de ledige roller 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. oktober 2020), hvis man
bliver udtaget.
For at komme til audition skal man desuden være fyldt 18 år senest på forestillingens premieredag
(det vil sige senest d. 4. april 2021). 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 muligt at gå til audition på ”Diva” igen, selv om man allerede har været til audition i 2019. Det er
dog 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 par måneder vil i høj grad blive brugt på at få sat
alle de nye medvirkende ind i forestillingen og deres respektive funktioner/roller. 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. 1.-5. april 2021. Disse prøver starter
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).

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 om lørdagen d. 19. september 2020. Ved ankomst 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,
sanginstruktør/korleder Jakob Blegvard Stenz samt koreograf Kenneth Parsberg være til stede
sammen med 2 assistenter/hjælpere. 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, så hold
dig ikke tilbage fra at møde op, selv om der er nogle af de tre områder, som du ikke føler dig skarp i.
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 dansetræningstøj på, men hav dog ikke tøj på, som kan hæmme dig, når danser/bevæger dig.
Svar efter audition: Der vil komme endeligt svar ud på mail til alle senest fredag d. 25. september,
om man er blevet udtaget til forestillingen eller ej. Hvis instruktøren ønsker at se dig til en callbackaudition enten tirsdag d. 22. eller torsdag d. 24. september, vil du få besked om dette over mail
senest mandag d. 21. 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 ikke er blevet udtaget. Man modtager ikke mail om, at man ikke skal til callback-audition.
Prøvedage: Prøveforløbet starter i weekenden d. 26.-27. september, hvor vi får rystet de nye
skuespillere sammen med dem, der allerede er med i forestillingen. 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. 18:00). 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 har desuden skrevet 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 40 minutter inkl. pause og spilles i perioden d. 8.-24. april 2021. Der skal bruges i
alt 13 nye medvirkende (ud over de 27, der allerede er udtaget til forestillingen tidligere) i alle aldre
fra 18 år og op, som samlet skal udfylde biroller, solistroller, korroller og ensembleroller.
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?
Se listen over alle de roller/funktioner, som mangler at blive udfyldt, længere fremme i dette
dokument.

AFLYST INFOAFTEN INDEN AUDITION (TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER)
Det har tidligere været meldt ud, at Musicalteatret ville have afholdt en infoaften om audition på
“Diva“ tirsdag d. 15. september, men efter den stigende corona-smitte er infoaftenen desværre blevet
aflyst, da vi ikke forsvarligt vil kunne samle så mange mennesker i ét lokale. Frygt dog ej, alle
nødvendige informationer er dog at finde i denne mail, og har du yderligere spørgsmål, skal du være
velkommen til at skrive til Musicalteatrets audition-team på: audition@musicalteatret.dk

COVID-19 FORBEHOLD/BESKYTTELSE
Der vil være håndsprit til stede i lokalerne både til audition. Hav dog eget mundbind med til dansedelen af audition. Vi finder en løsning på dagen, hvis du har glemt dit mundbind derhjemme.

SPØRGSMÅL/AFBUD
Har du spørgsmål til 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”, se en liste over alle ledige roller samt en oversigt over alle prøver i
Musicalteatrets sæson 2020-2021. Alle fester i løbet af sæsonen er valgfrie at møde op til.
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 både læse auditiontips fra instruktøren samt 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/1036300120140140
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

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 (medbring mundbind til dette for en sikkerheds skyld). 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 under 10 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 seks mulige tekster (og kun én), som du kan læse på næste side af dette
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 ét vers+omkvæd af én sang, og det skal enten være ”Hero” (Mariah Carey) eller
”Hallelujah” (Jeff Buckley). Teksten til begge sange finder du længere fremme i dette dokument.
Sangen skal som udgangspunkt opføres a cappella (det vil sige, uden musik/instrumenter/track), men
vær forberedt på, at korleder Jakob Blegvad Stenz muligvis vil høre dig synge sangen igen, mens han
spiller klaver til. 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 sang eller auditiontekst eller en helt 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, hvis den minder om den, som du allerede har sunget – så vælg kun at bruge
det valgfri minut på sang, hvis du føler, at det er nødvendigt, og hvis det kan vise noget andet. OBS: Du
kan også vælge ikke at tage brug af det valgfri minut (ca. 50% plejer at springe det valgfri minut over)
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. De andre punkter til audition
(fællesdansen, skuespil og sang) skal dog gennemføres, uanset hvad.

AUDITION-SKUESPILTEKSTER
Herunder kan du se de seks 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 eget køn.
1) THEA:
Det var da utroligt! Jeg er omringet af amatører og berømmelseshungrende divaer… Er I ved at være klar
derude, vi sku’ ha’ været i gang for 10 minutter siden! (mærker at telefonen ringer) Hvad nu, for helvede?
Hallo!? … Ja, jeg er herude på settet og prøver at få styr på tropperne, men de opfører sig om om… Hvad
siger du? … Rolig nu, rolig, tal langsomt, jeg kan slet ikke forstå dig… Det er løgn! … Nej, det er da
forfærdeligt! Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige! … Er du okay? Har du brug for noget? … Selvfølgelig… Lov
mig, at du ringer, hvis der er det mindste. Jeg er her for dig… Ja, undskyld, det forstår jeg godt, men jeg
bliver helt ked af det... Okay… Jeg venter på at høre fra dig… Jeg elsker dig.
2) ARTHUR:
Ja, det var så dét… Jeg vidste, at det ville gå galt, når hun tabte den pris. Taxaturen hjem var da helt
forrygende, dér sad vi i 22 og-et-halvt minut uden at sige noget. Jeg turde stort set ikke engang trække
vejret, fordi jeg var bange for, at hun ville eksplodere. Og det gjorde hun da så sandelig også, da vi kom
hjem. Jeg sku’ aldrig ha’ sagt, at det ikke betød en skid, om hun vandt den pris. Hun fik det samme blik i
øjnene, som da jeg foreslog rejecocktail til forret til vores bryllup… Men jeg er vant til det. Jeg er ligeglad …
et eller andet sted. Tror jeg. Sofaen er nu også meget blød, meget bedre end sengen – nu når man ikke får
lov til at sove i den de næste par dage… Hun er jo sød … når hun ikke er en latterlig so.
3) IDA:
Jeg ved ikke, om jeg tør sige noget til mor. Hun har så travlt med teatret, og hun tager aldrig telefonen. Jeg
har ikke sovet i nat. Jeg sad og ventede oppe på Lucas, men han kom aldrig hjem, og jeg var lige ved at ringe
til politiet. Det gør så ondt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Sidst jeg så ham var i forgårs, og der væltede han
lampen i gangen, da han kom ind ad døren, fordi han var så fucked-up på stoffer … igen. Hvordan skal man
hjælpe noget, som ikke vil ha’ hjælp, og som nægter at indse, at de har et problem? Hvad skal jeg gøre? Jeg
er træt af at græde, jeg er træt af at råbe og skrige! Jeg er træt af at holde om ham, mens han ryster, for jeg
ved aldrig, om det er sidste gang, at jeg holder om min bror.
4) PELLE:
Jeg er bange for mennesker. Sådan generelt. De ser altid farlige ud, også selv om de ikke gør, især på
arbejdet. Jeg prøver at passe mit job, men hvad nu, hvis jeg gør noget forkert? Hvorfor er jeg ved at få et
nervesammenbrud, hver gang jeg skal arkivere mapper, bare fordi det tager mig 2 ekstra sekunder at tælle
mig frem til, om det nu er ”U” eller ”V”, der kommer først? Jeg ville sige op, hvis jeg bare turde. Hvad var
dét?! Alle de lyde… Jeg synes altså ikke, at det er særlig sjovt. Og nu har de lige hyret en ny pige. Altså en
pige med store… Altså… Og hun viser dem frem. Er det bare mig, eller er der lidt varmt herinde? Nu får jeg
garanteret skjolder under armene, og så griner de af mig. Det er altså ikke sjovt.
5) NIKITA:
Så er jeg her igen! Ja, så så man lige mig komme hjem fra Hollywood efter at ha’ været med i to kæmpe
blockbusters, ja tak! Men altså, nu er Danmark jo mit fædreland, så jeg tænkte, at det var på tide at ta’ en for
holdet. De danske film skal jo også overleve… Altså, nu er det jo ikke fordi, at jeg har behov for at lave
danske film mere. Slet ikke. Altså, jeg er jo ikke for gammel til Hollywood endnu. Jeg er stadig ung… Sådan
da. Men ja, jeg klager ikke, det er jo nu, at alle karakterrollerne kommer, og jeg elsker at få lov til at være en
anden end mig selv. Altså, jeg ka’ jo godt li’ at være mig selv, men det er da også rart at komme lidt … væk
en gang imellem. Og lade som om. Og det gør jeg altid med et smil. Sådan her.
6) CLARA:
Jeg bliver stille og roligt skør i hovedet, hver gang jeg snakker med hende. ”Tag dig nu sammen, Mia! Få dig
nogle nosser!” Hun begraver sig bag papirer og et par kæmpe briller fra 70’erne, for slet ikke at tale om den
fuglerede af hår, som hun har på hovedet. Kast dig ud i, hvor svært ka’ det være? Da jeg var fire år, gav jeg
fuck-finger til vores købmand, fordi han ikke ville sælge mig noget, uden mine forældre var der. Så ja, jeg
har altid haft ben i næsen. Ellers kommer man sgu aldrig frem i den her verden. Alle hendes drømme glider
lige så stille og roligt gennem fingrene på hende. Ja, godt det ikke er mig!

AUDITION-SANGTEKSTER (DU SKAL KUN SYNGE ÉN AF DE FØLGENDE TO SANGE, OG DU VÆLGER SELV)
HALLELUJAH (Jeff Buckley)

HERO (Mariah Carey)

(Husk kun at synge 1 vers+omkvæd, så du skal kun synge enten A-, B- eller C-delen
herunder, og du vælger selv. Sangen finder du på Spotify, YouTube og andre steder.)

(Husk kun at synge ét vers+omkvæd, så du skal kun synge enten A-delen eller B-delen
herunder, og du vælger selv. Sangen finder du på Spotify, YouTube og andre steder.)

A:
Well I've heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well it goes like this – the fourth, the fifth
The minor fall and the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah – Hallelujah – Hallelujah – Hallelujah

A:
There's a hero – if you look inside your heart
You don't have to be afraid of what you are
There's an answer – if you reach into your soul
And the sorrow that you know will melt away
And then a hero comes along with the strength to carry on
And you cast your fears aside and you know you can survive
So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong
And you'll finally see the truth, that a hero lies in you

B:
Well your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to her kitchen chair
And she broke your throne and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Hallelujah – Hallelujah – Hallelujah – Hallelujah
C:
But baby I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor
You know, I used to live alone before I knew ya
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah – Hallelujah – Hallelujah – Hallelujah

B:
It's a long road – when you face the world alone
No one reaches out a hand for you to hold
You can find love – if you search within yourself
And that emptiness you felt will disappear
And then a hero comes along with the strength to carry on
And you cast your fears aside and you know you can survive
So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong
And you'll finally see the truth, that a hero lies in you

LEDIGE ROLLER I ”DIVA”
Her er oversigten over de roller/funktioner, som vi mangler nye skuespillere og sangere til at udfylde:
ENSEMBLEMEDLEMMER (18-100 år)
De medvirkende i ”Diva” er stort set på scenen eller synlige i hele forestillingen (nærmere forklaring afslører for
meget). Ensemblemedlemmerne har forskellige funktioner i løbet af forestillingen på caféer, på filmsettet, i
støttegrupper, til en prisuddeling m.m. Desuden medvirker ensemblemedlemmerne i stagings/koreografier i
halvdelen af forestillingens sange ud over at synge kor (hvis man bliver udtaget til koret). At være med i ”Diva”
kræver fed energi, så du skal kunne ”give slip” og ”fyre den af”, når der er behov for det, også selv om man står på
række 3, 4 eller 5 i en koreografi. Publikum ser alle, og det gør instruktøren også. De fleste ensemblemedlemmer
har desuden 1-3 replikker i løbet af forestillingen.
KORMEDLEMMER (18-100 år)
De fleste medvirkende er også med i koret, og man skal derfor synge korstemmer på forestillingens sange. Vi
mangler især sopraner og herrestemmer. Dermed ikke sagt, at man ikke kan blive udtaget til koret, hvis man
har en altstemme, men vi er ”desperate” efter at finde stærke sopran- og herre-stemmer til koret. Man er ikke
med i forestillingen kun som kormedlem – man er også enten ensemblemedlem, skuespiller, danser og/eller
solist derudover.
SOLISTER (18-100 år)
Vi mangler 6 nye solister til at synge enkelte sololinjer/vers i forestillingen. Disse solister vil desuden også være
ensemble- og kormedlemmer. Vi har ingen ledige hovedroller/biroller med solosang i ”Diva”. Solosangerne, som
vi søger, er ensemblemedlemmer og udfylder (ud over deres sangstykker) andre funktioner i løbet af
forestillingen (læs nærmere om ensemble- og kormedlemmer højere oppe).
THEA (ca. 25-50 år)
Stor birolle, som medvirker i mange scener i forestillingen og har replik/interaktioner med mange af de øvrige
roller. Thea er en produktionsleder og kan godt tage styring og sætte folk på plads, når det kræves, men hun er
også moderlig, loyal og venlig, når folk har brug for støtte og omsorg. Karakteren har ikke solosang.
ARTHUR (ca. 25-45 år)
Ægtemand til forestillingens hovedkarakter Lina. Hun er en hystade og en meget krævende skuespillerinde.
Arthur er en tøffelhelt og gør sit bedste for at gøre sin hustru glad, men det lykkes ham aldrig. Han finder sig i
megen råben og skrigen, indtil han en dag får nok og endelig tør sige fra. Rollen medvirker i en håndfuld scener
og har både komiske og alvorlige sider. Rollen har ikke solosang, men den udvalgte skuespiller er også
ensemblemedlem i mange andre scener (læs nærmere om ensemble højere oppe).
NIKITA (ca. 20-40 år)
Nemesis til forestillingens hovedkarakter Lina. Nikita medvirker i to scener, hvoraf hun har en længere samtale
med replikker i den ene af scenerne. Nikita er en dansk diva-skuespillerinde, der har haft lavet film i Hollywood,
og hun har meget høje tanker om sig selv og har altid et kunstigt smil på, selv om hun også kan være en giftig (og
meget nedladende) slange. Rollen har ikke solosang, men den udvalgte skuespiller er også ensemblemedlem i
mange andre scener (læs nærmere om ensemble højere oppe).
IDA (ca. 18-25 år)
Den forsigtige og omsorgsfulde datter til den store danske teater-primadonna Dagmar Reinholdt. Hendes bror er
narkoman, og hun er bekymret for ham. Ida medvirker i to scener, hvor hun har telefonsamtale med sin mor. I
den første scene er hun forsigtig og ked af det, og i den anden er hun hård, kold og kontant. Rollen har ikke
solosang, men den udvalgte skuespiller er også ensemblemedlem i mange andre scener.
PELLE (ca. 18-25 år)
Pelle er produktionsassistent på et filmset og medvirker i en håndfuld scener. Han er en ung, akavet
tilbageholdende, nervøs, nørdet og meget forsigtig ung mand. Han har kun få replikker, men rollen har flere
hysterisk komiske momenter, hvor han bliver kastet ud i ting, som han hverken har lyst til eller forstand på.
Rollen har ikke solosang, men den udvalgte skuespiller er også ensemblemedlem i mange andre scener.
CLARA (ca. 18-30 år)
Clara er produktionsassistent og medvirker med replikker i et par scener. Hun er veninde med sin kollega Mia,
og hun prøver ofte at opfordre Mia til at bryde ud af sin skal. Clara kan være hård, konfronterende, venskabeligt
nedladende og passer egentlig ikke sit job særlig godt, men hun er en god veninde. Rollen har ikke solosang, men
den udvalgte skuespiller er også ensemblemedlem i mange andre scener.
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AUDITIONTIPS FRA INSTRUKTØREN
Påklædning
Du behøver ikke at have træningstøj på til dansedelen af audition – bare noget behageligt tøj, som du
kan bevæge dig i. Undgå at ”meje” dig for meget ud i festtøj/vilde farver eller være i kostume. Jo mere
”neutral” du er til audition, jo mere handler det om dig (og det er jo dig, som vi gerne vil se) frem for, at
du bliver sat i bås på forhånd som en type ud fra en måske lidt for iøjnefaldende beklædning.
Det valgfri minut
Det valgfri minut er ikke et krav, og man behøver ikke gøre brug af det. Det er ligeledes heller ikke et
”trick” eller en test for at se, hvad folk vælger. Dette er vitterligt blot en mulighed, hvis man virkelig
brænder inde med noget (hvad som helst), som man har lyst til at vise. Kan du ikke komme på noget,
så lad være med at pres dig selv til at lave noget, der falder dig unaturligt, for at være strategisk. Man
er ikke dårligere stillet ved ikke at bruge det valgfri minut. Så benyt det valgfri minut, hvis det giver
mening for dig, og kan du umiddelbart ikke finde på noget hjemmefra at lave, så er det nok et tegn på,
at du bare skal holde dig til at lave det øvrige skuespil, sang og dans.
Dans
Der er stort set ingen, der på så kort tid til en audition kan præstere en perfekt koreografi, mens man
lærer den. Det handler i princippet ikke engang kun om at kunne trinnene, men om attitude, ansigt og
bare at gøre det. Fake it till you make it: Hvis du ikke er den fødte danser, så prøv at lade være med at
udstråle panik og forvirring i ansigtet – det er det vigtigste, uanset om du så rammer trinnene eller ej.
Man kan sagtens komme med i forestillingen, selv om man ikke er god til at danse.
Sang
Der er forskel på at gå til audition på en musical og at være sangdiva i X Factor: Selv om du kan frasere,
knække lækkert med stemmen eller lave alt muligt sang-teknisk avanceret, så pas på at det hele ikke
bliver rent ”blær”, og at melodien/stemningen/oprigtigheden derved forsvinder fra din sang i det, som
du gerne vil vise/imponere med, hvis du er avanceret sanger. Du må selvfølgelig gerne vise, hvad du
kan, men lad det som sagt ikke tage overhånd. Man kan desuden sagtens blive udtaget til forestillingen,
selv om man ikke er en stærk sanger.
Skuespil
Pas på ikke kommer at køre i samme monotone rille/ følelse/lydstyrke gennem hele teksten. Prøv at
variere undervejs og lav nogle skift i udtryk, hvor det giver mening, så vi kan se flere sider af dig.
Holder du kunstpauser i teksten, så pas på, at de ikke lige pludselig bliver 10 sekunder lange. Og pas
først og fremmest på, at du ikke låser dig for meget fast i en ”koreografi”, så hvis du bliver bedt om at
spille teksten igen på en ny måde, at du holder fast i hver eneste bevægelse, som du gjorde første gang.
At blive bedt om at spille teksten igen er for at se noget nyt/andet, ikke for at se dit første bud igen.
Ændringer i skuespilteksten
Har du behov for at ændre småting som køn (han/hun) eller enkelte ord, gør du selvfølgelig det.
Glemmer du ord/sætninger undervejs på selve dagen, er det også helt okay. Men et bevidst valg om at
skrive teksten helt om med egne udtryk/sætninger/fyldeord viser faktisk ikke, at man er ekstra dygtig
til at gøre teksten til sit eget. Det viser derimod, at man har brug for at lave ændringer for at få teksten
til at fungere, fordi man har for svært ved at levere en tekst, som den er. Hold dig derfor så meget til
den oprindelige tekst som muligt, ellers kan man ikke vurdere, om du kan levere en skrevet tekst.
Kast dig ud i det
Selv om du tvivler på det, som du laver, eller hvis der er noget, som du synes er svært til audition, så
giv det altid et skud og sig ikke ”det kan jeg ikke finde ud af” eller ”nej” i løbet af din audition, med
mindre der selvfølgelig er noget, der går over din personlige grænse. Vis at du tør i stedet for at
signalere, at det vil være en for stor udfordring at få dig til at kaste dig ud i selve arbejdet med
skuespil, sang og dans, hvis du kommer med i forestillingen.
Vær forberedt på nerver/ omstændighederne
Det vil næsten være uhørt ikke at blive bare lidt nervøs til en audition. Bare træk vejret og acceptér, at
du til en audition aldrig kan gøre tingene på helt samme måde, som du har tænkt hjemmefra. Rummet
er større, akustikken er anderledes, der er pludselig ”publikum” på, audition-nerverne har meldt sig,
”det er nu det gælder”, hjertet banker hurtigere, det føles kunstigt og så videre. Bare lad tingene ske så
godt, som de nu kan, og hold ikke dig selv låst fast i et definitivt/lukket facit på forhånd om, hvordan

det bare skal gå/lyde/se ud, for det er en kamp, som man aldrig kan vinde. Alle får audition-nerver,
selv de mest erfarne, og det er helt naturligt. Nerver og frygt er bare kroppen, der prøver at beskytte
dig i ”farlige” situationer. Acceptér at du rent faktisk er så heldig at have en krop, der er så sød ved dig,
at den bare gerne vil passe på dig.
Skuespil, sang og dans er ikke matematik
Man kan ikke gøre op i erfaring, alder, uddannelse eller undervisning, hvem der er bedst egnet til en
rolle/funktion i en forestilling. Det handler om et puslespil, om typer, om personligheder og om dig. Så
har du aldrig lavet teater før, er du ikke dårligere stillet end en, der har lavet teater i 30 år, hvis det lige
præcis er dig, din type, dit udseende, dit talent, din ”essens”, som passer bedst ind i puslespillet.
Din største konkurrent
… er ikke nogen! Dit fokus bør ikke være på at vælge en tekst eller en sang, som de færreste andre
vælger, bare for at skille dig mest muligt ud. Hvis en tekst eller sang passer bedst til dig, så vælg efter
dét, frem for at have fokus på alle andre. Du bliver nemlig aldrig en bedre Susanne og Jørgen end
Susanne og Jørgen selv. Til gengæld er der ingen andre, der er en bedre dig end dig. Så gør, hvad du
mest har lyst til, frem for at tænke for meget over, hvad der er ”smartest” eller strategisk bedst, for så
begynder det at handle om noget andet end, at du bare viser det, som i bund og grund passer bedst til
dig. Vi vil se og opleve dig og hvad du bedst kan, om vi så har set og hørt teksten/sangen 100 gange før.
At fejle?
Instruktøren sidder aldrig og venter på, at man fejler – det er lige omvendt. Man starter ikke sin
audition på ”10” og bevæger sig ned mod ”0” for hver ting, der måske lige ”smutter”. Instruktøren er
altid på din side og vil jo for alt i verden gerne have, at du gør det så godt som muligt. Der kigges efter
alt det, som man forhåbentligt kan bruge dig til i forestillingen – instruktøren sidder ikke og venter på
at finde grunde til at undvære dig. Instruktøren er din ven, som er der for at finde alt det gode i dig, og
ikke din fjende, som ønsker at se dig fejle, for hvad skulle en instruktør få ud af dét?
Hvad hvis jeg går i stå/går i sort/glemmer min tekst?
Det er der mange, der gør. Det betyder ikke, at du derved ikke kan komme med i forestillingen. Det er
bare audition-nerverne, der driller, og det ved vi. Vi har auditionteksterne klar til at hjælpe dig, skulle
det ske, så dét skal du ikke være bange for, det er helt normalt. Har du brug for at starte forfra, hvis det
går helt i stå, er der også plads til det.
Jeg tør ikke alligevel!
Hvis dén tanke melder sig, så stil dig selv ét spørgsmål: ”Hvad har jeg at tabe?” Det værste, der kan ske
ved at møde op, er at du ikke kommer med i forestillingen (præcis som hvis du udebliver fra audition).
Så der er absolut ingen grund til ikke at møde op, også selv om man føler sig sløj eller for uforberedt ud
fra de krav, som man stiller til sig selv. Er det helt galt med nerverne, så kan du også tage en ven/mor
med på dagen, som du kan sidde og falde til ro sammen med, inden du skal ind i selve auditionlokalet.
Giv dig selv den chance at møde op uanset hvad og snyd ikke dig selv for oplevelsen og muligheden.
Måske har vi brug for lige netop dig!
Afbud? Meld det altid!
Ved du med 100% sikkerhed, at du ikke kommer til audition, så meld altid afbud i stedet for bare at
udeblive. Du kan også melde afbud på selve dagen, hvis du er nødt til at melde fra i sidste øjeblik. Men
meld altid afbud, uanset hvornår. Dette gælder ikke kun hos Musicalteatret, men generelt til auditions
– nu og i fremtiden. Mange mennesker bruger tid på at gøre klar til hver auditiondeltager med lister,
numre, papirer og informationer, så det er respektløst at udeblive uden at meddele det. Det forsinker
nemlig også processen for de fremmødte, fordi man venter på din ankomst for at kunne komme i gang.
Og til sidst…
Nu har du læst de ovenstående tips, og har det sat for mange tanker i gang, så bare glem det hele igen
og gør lige, som du har lyst til, uanset og det så ikke stemmer overens med det, som du lige har læst.
Det vigtigste er nemlig, at du bare er dig og gør det, som du gør. Tænk ikke mere over tips, strategi og
alt muligt andet nu, bare kast dig ud i det! Vi glæder os så usigeligt meget til at se hver eneste én af jer
– så uanset hvordan du har det, når du vågner på dagen, og hvordan det går til selve audition, så skal
du vide, at vi er på din side og ønsker dig det allerbedste og hjælper dig alt hvad vi kan, hvis der er
brug for det på dagen. Pøj pøj, knæk og bræk – vi ses til en hyggelig audition på Musicalteatrets ”Diva”!
Med venlig hilsen
Rasmus Mansachs (instruktør, Musicalteatret)

