
 

 

 

 

AUDITION PÅ MUSICALTEATRETS ”SLIK ELLER BALLADE” 
 

“Slik eller ballade” er en ny familiemusical egnet for både voksen- og børnepublikum i alle aldre fra 3 
år og op, og som har danmarkspremiere d. 23. oktober – 7. november 2021 i børnekulturhuset 
KU.BE på Frederiksberg i hovedstadsområdet. Forestillingen er skrevet af Sofie Detlefsen med musik 
af Lars Rahbek Andresen og instruktion af Malthe Rokatis. Audition finder sted lørdag-søndag d. 
14.-15. august 2021. Der søges 14 medvirkende i alle aldre fra 18 år og op, som bliver fordelt på to 
hold af 7 skuespillere. De to hold spiller på skift hver 18 af de i alt 36 forestillinger i spilleperioden.   
 
Vi gør opmærksom på, at forestillingen opføres i dagtimerne (mandage-torsdage ca. kl. 9.45-10.45 og 
kl. 11:30-12:30). Dette betyder, at hver skuespiller vil skulle tage 6 dage fri fra arbejde/skole, hvis 
man er på arbejde/skole i disse tidsrum. Derudover spiller forestillingerne også i weekenderne. 
 
I dette dokument kan du læse alt om audition samt læse kort om forestillingen og om Musicalteatret. 
Sørg for at læse hele dokumentet igennem inden audition/tilmelding, så du ikke er gået glip af nogle 
vigtige informationer. 
 
 

 
 

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 2021), hvis man 
bliver udtaget. Har du allerede betalt kontingent til foreningen i denne sæson (sæson 2021-2022), 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 (i 
dette tilfælde d. 23. oktober 2021). Der kan ikke søges dispensation for aldersnedsættelse, men 
derudover er alle aldre over 18 år (og alle køn) mere end velkomne, og man kan ikke være ”for 
gammel” eller ”for uerfaren”. 
 
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 på billedet herunder se, 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, Zoom, Teams, FaceTime eller lignende – 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 forskellige sceneprøver, 
sangprøver, 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. Kommer du efter auditiontilmelding i tanke om 
flere prøver, hvor du ikke kan deltage, kan du sende os disse informationer på mail (så tilføjer vi det 
manuelt til din auditiontilmelding): audition@musicalteatret.dk 
 
 

 
 

FREMMØDE/AFBUD TIL PRØVER 
 
Det forventes, 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 prøveforløbet kun er to måneder langt, 
og 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 sine skuespilpartnere 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 er, for at 
de individuelle forestillinger lykkes inden for det niveau, som Musicalteatret stiler efter. 
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AUDITION: FORBEREDELSE OG SELVE FORLØBET 
 
På selve dagen vil du fået taget et billede ved ankomst, og derefter skal du op enten i hold eller 
enkeltvis til auditionpanelet (instruktør Malthe Rokatis, koreograf Signe Rasmussen samt eventuelle 
assistenter) og fremlægge følgende: 
 
TEKST: 
Man skal ikke forberede noget skuespiltekst inden audition. Der vil foregå improvisationsøvelser på 
dagen med instruktør Malthe Rokatis, og man vil eventuelt fået udleveret noget tekst, som man bedes 
læse op fra, men der skal ikke forberedes noget hjemmefra. 
Man skal individuelt ind til audition og lave skuespil. 
 
SANG:  
Man skal derimod forberede ca. 1 minut af en helt valgfri børnesang. Det kan være alt fra en sang fra 
en børnefilm, fra en tv-serie for børn, fra en julekalender, fra et børnealbum af Alberte eller andre 
børnevenlige kunstnere etc. Har man svært ved at finde på en børnesang, kan man også vælge en af de 
fire sange, som vi har vedhæftet teksten på senere i dette dokument – men det er det eneste, som man 
skal forberede hjemmefra: At man synger noget fra en børnesang, og man må helt selv vælge hvilken.   
Man skal individuelt ind til audition og fremføre sang. 
 
DANS: 
Alle vil samlet lære en hyggelig fælles-koreografi i grupper på dagen. Man vil ikke skulle danse alene, 
og det kræver ikke det mindste danseerfaring, så føler man sig dårlig til dans, skal man ikke være 
bange, men blot kaste sig ud i det. Det er hverken svært eller indviklet, det handler bare om at hygge 
sig med fællesdansen.  
 
SVAR: 
Senest tirsdag d. 17. august 2021 har alle fået svar via mail, om de er blevet udtaget til ”Slik eller 
ballade”. Som du kan se længere nede i prøveplanen for forløbet, starter prøveforløbet allerede 
torsdag d. 19. august med en læseprøve for samtlige medvirkende. 
 
 

 
 

OM FORESTILLINGEN/ROLLERNE 
 

Musicalteatrets udmærker sig i udelukkende at sætte nyskrevne musicals op, som ingen andre har 
opført tidligere. ”Slik eller ballade” er Musicalteatrets tiende familiemusical, og den er fuld af skøn 
musik, komiske figurer og fed humor, som både henvender sig til de helt små, men så sandelig også til 
voksne. Forestillingen varer ca. 60 minutter og udspiller sig i fantasilandet Marcipanistad, hvor den 
onde Prinsesse Bittersød har valgt at beslaglægge alt slikket i hele landet til halloween, så ingen andre 
end hende selv kan fejre dagen og få del i de søde sager. Dette sætter straks en række heroiske figurer, 
ledet af bolsjebiks-ejeren Kandis, på mission, så de kan få sat en stopper for Prinsesse Bittersøds 
tyranni og få slikket tilbage, så alle børn og voksne igen kan fejre halloween i Marcipanistad. 
Underholdende figurer som chokoladebar-ejeren Chokolaura, skipperen Kaptajn Slamiak, 
karamelcafé-indehaveren Big Benedikte, Tandlægen Torben og Sherif Buller fylder karakterrækken ud 
med skæve indfald, sjove replikker, sange og masser af overraskelser. 
Vores seneste familiemusical ”Væk i en sæk” (december 2019) solgte over 6.500 billetter, så vi 
forventer selvfølgelig endnu en stor succes af ”Slik eller ballade” i 2021. Så hvis du vil optræde i en 
morBilletsalget starter i begyndelsen af august på Musicalteatrets hjemmeside her: 
musicalteatret.dk/billetter  
 
 

http://musicalteatret.dk/billetter


 

 

INFOAFTEN INDEN AUDITION (TIRSDAG D. 10. AUGUST KL. 19)  
 
Skulle du have lyst til at komme og høre mere om audition og forestillingen til Musicalteatrets 
infoaften om “Slik eller ballade“, 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 samt at stille spørgsmål til instruktøren og/eller til Musicalteatrets bestyrelse. Infoaften 
foregår tirsdag d. 10. august 2021 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/517535449511685 
 

 

 
 

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 den samlede prøveplan for ”Slik eller ballade” (inkl. 
datoer for Musicalteatrets valgfri sociale arrangementer for de medvirkende) samt spilleperioden. 
Hvert skuespilhold skal man ”kun” spille 18 af de 36 forestillinger (se holdopdelingen i spilleperiode-
oversigten). Derudover kan du finde forslag til sangtekster, hvis du ikke selv kan finde en sang. 
 
 

 
 

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  
 
 

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/517535449511685/
mailto:audition@musicalteatret.dk
http://musicalteatret.dk/audition


 

”SLIK ELLER BALLADE” KALENDER 2021 

 

 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER  

1 S O F   M  Forestillinger (dagtimer) 1 

2 M  T  Aftenprøve 18-22 L  Weekendprøve 10-18 T  Forestillinger (dagtimer) 2 

3 T   F S  Weekendprøve 10-18 O  Forestillinger (dagtimer) 3 

4 O  L   M   T  Forestillinger (dagtimer) 4 

5 T  S   T  Aftenprøve 18-22 F   5 

6 F M  O L  Forestillinger (dagtimer) 6 

7 L   T  Aftenprøve 18-22 T  Aftenprøve 18-22 S Forestillinger og nedpakning 7 

8 S   O F M  8 

9 M                             T  Aftenprøve 18-22 L   T   9 

10 T  Infoaften om audition 19-20 F S   O  10 

11 O  L  Weekendprøve 10-18 M  T  11 

12 T  S  Weekendprøve 10-18 T  Aftenprøve 18-22 F 12 

13 F M  O L   13 

14 L  Audition (dagtimer) T  Aftenprøve 18-22 T   Aftenprøve 18-22 S   14 

15 S  Audition (dagtimer) O F   M  15 

16 M  T   Aftenprøve 18-22 L  Weekendprøve 10-18 T   16 

17 T   F S  Weekendprøve 10-18 O  17 

18 O L   M  T  18 

19 T  Aftenprøve 18-22 S   T  Aftenprøve 18-22 F 19 

20 F M    O L   20 

21 L  T  Aftenprøve 18-22 T  Ryk-ind på spillested 9-21 S   21 

22 S   O F  Generalprøve 9-21 M  22 

23 M                           T  Aftenprøve 18-22 L  Forestillinger (dagtimer) T   23 

24 T  Aftenprøve 18-22 F   S  Forestillinger (dagtimer) O  24 

25 O  L  Weekendprøve + Midtvejsfest M  Forestillinger (dagtimer) T  25 

26 T  Aftenprøve 18-22 S   T  Forestillinger (dagtimer) F 26 

27 F M O  Forestillinger (dagtimer) L   27 

28 L  Weekendprøve 10-18 T  Aftenprøve 18-22 T  Forestillinger (dagtimer) S   28 

29 S  Weekendprøve 10-18 O    F M  29 

30 M T  Aftenprøve 18-22 L  Forestillinger (dagtimer) T   30 

31 T  Aftenprøve 18-22  S  Forestillinger (dagtimer)  31 
 



MUSICALTEATRETS ”SLIK ELLER BALLADE” 2021 
SAMTLIGE SPILLEDATOER I KU.BE (DIRCH PASSERS ALLÉ 4, 2000 FREDERIKSBERG) 

SPILLEDATOER BLÅT HOLD: SE DE BLÅ TIDER  –  SPILLEDATOER RØDT HOLD: SE DE RØDE TIDER 
 

 

MANDAG 18/10 
 

 
 
 

 

TIRSDAG 19/10 
 

 

 

ONSDAG 20/10 
 
 

 

TORSDAG 21/10 
 
Opsætnings-dag 
for begge hold 
(ingen forestillinger) 
 
 
Mødetid: kl. 9-21 

 

FREDAG 22/10 
 
Generalprøve-dag 
for begge hold 
(ingen forestillinger) 
 
 
Mødetid: kl. 9-21 

 

LØRDAG 23/10 
 

Forestillinger: 
Kl. 10.30-11.30 
Kl. 12.30-13.30 
Kl. 14.30-15.30 
 
Mødetid: kl. 9.30-16 

 

SØNDAG 24/10 
 

Forestillinger: 
Kl. 10.30-11.30 
Kl. 12.30-13.30 
Kl. 14.30-15.30 
 
Mødetid: kl. 9.30-16 
 

 

MANDAG 25/10 
 

Forestillinger: 
Kl. 09.45-10.45 
Kl. 11.30-12.30 

 
 
 

Mødetid: kl. 8.45-13 

 

TIRSDAG 26/10 
 

Forestillinger: 
Kl. 09.45-10.45 
Kl. 11.30-12.30 
 
 
 
Mødetid: kl. 8.45-13 
 

 

ONSDAG 27/10 
 
Forestillinger: 
Kl. 09.45-10.45 
Kl. 11.30-12.30 
 
 
 
Mødetid: kl. 8.45-13 

 

TORSDAG 28/10 
 
Forestillinger: 
Kl. 09.45-10.45 
Kl. 11.30-12.30 
 
 
 
Mødetid: kl. 8.45-13 

 

FREDAG 29/10 
 
 
 

 

LØRDAG 30/10 
 

Forestillinger: 
Kl. 10.30-11.30 
Kl. 12.30-13.30 
Kl. 14.30-15.30  
Kl. 16.30-17.30 
 
Mødetid: kl. 9.30-18 
 

 

SØNDAG 31/10 
 

Forestillinger: 
Kl. 10.30-11.30 
Kl. 12.30-13.30 
Kl. 14.30-15.30 
 
 
Mødetid: kl. 9.30-16 

 

MANDAG 1/11 
 

Forestillinger: 
Kl. 09.45-10.45 
Kl. 11.30-12.30 

 

 
 
 

Mødetid: kl. 8.45-13 
 

 

TIRSDAG 2/11 
 

Forestillinger: 
Kl. 09.45-10.45 
Kl. 11.30-12.30 
 

 
 
 
Mødetid: kl. 8.45-13 
 

 

ONSDAG 3/11 
 
Forestillinger: 
Kl. 09.45-10.45 
Kl. 11.30-12.30 
 
 

 
 
Mødetid: kl. 8.45-13 

 

TORSDAG 4/11 
 
Forestillinger: 
Kl. 09.45-10.45 
Kl. 11.30-12.30 
 

 
 
 
Mødetid: kl. 8.45-13 

 

FREDAG 5/11 
 
 
 

 

LØRDAG 6/11 
 

Forestillinger: 
Kl. 10.30-11.30 
Kl. 12.30-13.30 
Kl. 14.30-15.30  
Kl. 16.30-17.30 
 

 
Mødetid: kl. 9.30-18 
 

 

SØNDAG 7/11 
 
Forestillinger: 
Kl. 10.30-11.30 
Kl. 12.30-13.30 
Kl. 14.30-15.30 
 

Nedpaknings-dag 
for begge hold 
Mødetid: kl. 9.30-17 

 
 

 



 

SANGTEKSTER: 
 

Det eneste, som man skal forberede til audition, er ca. 1 minut af en helt valgfri børnesang. Det kan 
være alt fra en sang fra en børnefilm, fra en tv-serie for børn, fra en julekalender, fra et børnealbum 
af Alberte eller andre børnevenlige kunstnere etc. Har man svært ved at finde på en børnesang, kan 
man også vælge en af de fire sange fra denne side, men det er helt op til dig selv, hvad du vælger. 

 

 

SOLEN ER SÅ RØD, MOR 
 

Solen er så rød, mor 

og skoven bli'r så sort. 

Nu er solen død, mor 

og dagen gået bort. 

Ræven går derude, mor 

vi låser vores gang. 

Kom sæt dig ved min pude, mor 

og syng en lille sang. 
 

 

I SKOVENS DYBE STILLE RO 
 

I skovens dybe stille ro, 

hvor sangerhære bo, 

hvor sjælen lytted’ mangen gang 

til fuglens glade sang. 

Der er idyllisk stille fred 

i skovens ensomhed, 

og hjertets længsler tie her, 

hvor fred og hvile er. 

 

 

JEG VED EN LÆRKEREDE 
 

Jeg ved en lærkerede, 

jeg siger ikke mer’. 

Den findes på en hede, 

et sted, som ingen ser. 

I reden er der unger, 

og ungerne har dun. 

De pipper, de har tunger, 

og reden er så lun. 
 

 

DER ER ET YNDIGT LAND 
 

Der er et yndigt land, 

det står med brede bøge 

nær salten østerstrand 

nær salten østerstrand. 

Det bugter sig i bakke, dal, 

det hedder gamle Danmark, 

og det er Frejas sal, 

og det er Frejas sal. 

 

 



 


