
 

 

AUDITION-SANGTEKSTER 
 
Du skal forberede én af følgende fem sange fra forestilling, som du skal fremføre på auditiondagen. 
Det drejer sig om 1. vers og omkvæd (hvilket svarer til den tekst, der fremgår ud for hver sangtitel 
herunder). Du må helt selv vælge, hvilken sang du vil forberede. Der er ikke en af sangene, som det er 
”smartest” at vælge, så vælg blot den, der siger dig mest. Du må gerne stå med sangteksten i hånden. Der 
vil blive afspillet et instrumentalt backingtrack til sangen, som du skal synge til på dagen. Ligger den 
valgte sang i en besværlig toneart for dig, kan du eventuelt aftale med instruktøren at synge a cappella 
(uden backingtrack), når du er inde til selve audition. Du kan høre alle sangene med både vokal og som 

instrumentalt backingtrack i følgende YouTube-sangmappe: bit.ly/auditionsangejul2022 
 

 

1. JUL IGEN 

Nu’ det jul igen, igen i år • Højt fra træets grønne top • Nøj, hvor tiden går og går • Danse rundt 

om træet, arm i arm • Julen holder aldrig op • Sikken trængsel og alarm • Julemad og juleknas, 

det spises nu til dags • Pakker hér og pakker dér, pakker der ska’ gi’s og tag’s • Nu’ det jul igen 

og nu’ det jul igen, og julen varer lige til påske • Nu’ det jul igen og nu’ det jul igen, og julen 

varer lige til påske • Nej det’ ikke sandt, nej det’ ikke sandt, for ind imellem kommer fasten • 

Nej det’ ikke sandt, nej det’ ikke sandt, for ind imellem kommer fasten 

 

2. JULENS MAGI 

Som sendt fra Julestjernen, der kommer jeg med juledrys • Og drysser løs på alle, på land og 

bjerge og til søs • Hvad du ønsker ska’ du få, hvis du bare ka’ forstå • Hvad julens farver viser 

dig, rød og hvid og grøn og blå • Det’ bar’ lidt juletrylleri, pif paf pufferi • Så se min 

juletryllestav, den tryller dig fra høj til lav • Fra tyk til tynd, tilbage igen • Hvad du ønsker dig, 

min ven • Du får et ønske eller ti • Det er nemlig julens magi 

 

3. JULEGODTER OG JULEKAGER  

En julekagebager bager julekager, som der smager • Smager bedst af alle sager, drysset sødt 

med sukkerflager • Julekager der behager, som vi gærer, når vi bager • Et lager fuld af 

julekagesager gi’r dig juledobbelthager • Åh, julegodter og julekager, hvem kan ikke få nok af 

det? • Julebrød gør dig ikk’ så mager • Men det er det vi har nytår til • Ta’ en bid fra en 

julestang, ryst din bag til vor julesang • Kageruller og kagedej, der er nok her til dig og mig 

 

4. JULEDANS 

Nu kører julebusserne, så gang i julefusserne • Op på juletæerne og dans om juletræerne • 

Spring op og dans dig glad, dans som jeg-ved-ikke-hvad • Det’ dansetid, det’ juletid, dans indtil 

den bli’r hvid • Juledans, dans dig gennem sne og slud • Juledans, dans til julen løber ud • Dans 

ud i julesokkerne til lyd fra juleklokkerne • Juledans er fest og leg, en dans for dig og mig  

 

5. EN GLÆDELIG JUL 

Sneen daler langsomt ned og falder på min vej • Sneen den kan slet ikke se, den falder ned på 

mig • Det er så koldt derude, men det’ kolder’ indeni • Kommer varmen tilbage igen, før julen 

er forbi? • En juledrøm, det’ alt jeg har • En kærlig tanke, der holder mig for nar • Jeg gemmer 

den til sommer og holder den i skjul • Får vi aldrig mer’ en glædelig jul? • Åh, en glædelig jul 

http://bit.ly/auditionsangejul2022

