
 

 

AUDITION-SKUESPILTEKSTER 
 

Du skal forberede én af følgende tekster, som du lærer udenad og fremfører på dagen. Du må 
helt selv vælge, hvilken tekst du vil forberede og hvordan du ønsker at fremføre den, Der er ikke 
en af teksterne, som det er ”smartest” at vælge, så vælg blot den, der siger dig mest. Der vil være 
en stikordsgiver til at hjælpe dig, skulle du gå i stå undervejs, når du er inde til audition. 
 

 

TEKST 1: 

Jeg spiser altid sundt. Altså sådan for det meste. Der går i hvert fald mange dage imellem, at 

jeg får noget usundt. I går spiste jeg for eksempel usundt, så nu skal jeg kun spise sundt det 

næste lange stykke tid. Det er ikke noget problem. Det kan jeg sagtens. Ja altså det gælder 

selvfølgelig ikke, hvis jeg skal til fødselsdag og sådan... Man skal jo også huske at leve. Det skal 

jo heller ikke være sådan, at man aldrig må. Jeg har faktisk købt en pose slik til i aften, men det 

er også kun fordi, den var på tilbud. Ta' 2 for 1.  

 

TEKST 2: 

Vi opdagede så lige i går, at røret under vasken var utæt. Skidesvært at få fat på en cbs'er på 

en søndag. Så står man der med røven i postkassen. Nå, men min kæreste ringede så til sin 

kammerat Svend. Han er sådan en blinkeslager, der har super meget forstand på det. Han kom 

hurtig som synet og fik lagt nyt rør ind. Så var jeg glad og tilfredsstillet.  

 

TEKST 3: 

Hold kæft, hvor er jeg bare træt. Rigtig røvtræt. Den her verden er fuldstændig ved at falde fra 

hinanden. Vi har udviklet den her kaffelatte-kultur. Glutenallergi, speltbrød, tang i maden, 

vegan mig her og palæo mig der. Stop det... Nu! Der sker alt muligt shit rundt omkring i verden 

og alligevel har folk overskud til at være så skide hverdagshellige. Kunne vi nu ikke bare for 

helvede komme lidt ind i kampen?  

 

TEKST 4: 

Helt ærligt, så er jeg ligeglad med folk, der ikke har penge. De siger mig intet. Jeg elsker at 

være økonomisk uafhængig. Jeg kan købe det tøj jeg vil, rejse hvorhen jeg ønsker, dekorere 

mit hjem præcis som jeg vil uden at løfte en finger selv. Det er da klart, at jeg ville ønske for 

alle, at de kunne opleve det. Omvendt ville det betyde, at der så var mindre til mig. Kald mig 

bare egoistisk eller selvoptaget... Ja eller både og. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det er fantastisk 

at være rig.  


