AUDITION PÅ MUSICALTEATRETS ”EKSORCISMEN”
“Eksorcismen” er en helt ny musicalkomedie (ja, komedie), der har danmarkspremiere d. 13.-29.
april 2023 på Folketeatrets Store Turnéscene i København. Forestillingen er skrevet (og bliver
instrueret) af Rasmus Mansachs, skaberen af bl.a. ”Vi maler byen rød: The Musical 1+2”, ”Diva”, ”Jack
the Ripper: The Musical”, ”Der var engang?”, ”Tremmer”, ”Hotel” og ”1929 – En gangstermusical”.
Der søges i alt 40 skuespillere (til roller og til ensemble), kormedlemmer, solister og/eller dansere
i alle køn (og alle aldre fra 18 år og op) til forestillingen! Erfaring er ikke påkrævet.

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 1. januar 2023), 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. 13. april 2023). 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 tirsdage/torsdage (om aftenen) og i forskellige weekender (fra morgen
indtil 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. 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, så vi kan tage højde for det.

FREMMØDE/AFBUD TIL PRØVER
Det forventes (hvis man bliver udtaget til forestillingen), at man har tiden og punktligheden til at
kunne deltage maksimalt i forløbet. 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 (især i en forestilling
som denne, hvor alle medvirkende ofte er på scenen samtidig), 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 vigtigtfremmøde og dedikation til projektet er, for at
det samlede projekt lykkes inden for det professionelle mål, som Musicalteatret stiler efter.
Vigtigt om påskeprøver: Der er 100% mødepligt for samtlige medvirkende i ”Eksorcismen” på
de fem påskehelligdage, der ligger i træk i prøveperiodens slutfase d. 6.-10. april 2023. Disse
påskeprøver 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 påskedage ligger på helligdage og
weekenddage (naturligvis ikke almindelige arbejds-/skoledage).
Hvis der er datoer gennem prøveforløbet, hvor du allerede nu ved, at du ikke kan komme, skal du
skrive det i audition-tilmeldingsskemaet, så vi ved det på forhånd og kan lægge prøveplaner ud fra det.
Se alle datoer for hele forløbet på prøveplanen længere nede i dette dokument.

AUDITION-FORLØBET
Du skal vælge en af de ledige auditiontider i skemaet, når du tilmelder dig. Auditiontiderne er fordelt i
blokke af 2 timer lørdag d. 26. november eller søndag d. 27. november 2022. 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, koreograf Kenneth Parsberg være til stede sammen
med en bestyrelsesrepræsentant og 1-2 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 søndag d. 4. december
(måske tidligere), om man er blevet udtaget til forestillingen eller ej. Hvis instruktøren ønsker at se dig
til callback-audition i en af dagene efter audition (mandag eller tirsdag), vil du blive kontaktet. 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 som udgangspunkt tirsdag d. 6. december. Prøverne ligger derefter
på forskellige tirsdage/torsdage (fra tidligst kl. 18:00 til senest kl. 22:00) samt nogle lørdage/søndage
i løbet af prøveperioden (fra tidligst kl. 10:00 til senest kl. 17:30). 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
”Eksorcismen” er Musicalteatrets 16. 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 15 minutter inkl. pause og spilles i perioden d. 13.-29. april 2023.
Forestillingen udspiller sig på en enkelt aften i et rigmandshus, hvor familiens ene gymnasiedatter
tilsyneladende er blevet besat af djævelen og skal have foretaget en eksorcisme. Til at hjælpe med
dette, har familien indkaldt alle dets familiemedlemmer (søskende, forældre, børn, mostre, onkler),
gymnasievenner, cheerleader-pigegruppe, husets personale, et dokumentarhold samt en større gruppe
katolske præster og nonner. Der er noget for alle typer og alle aldre, og gennem nogle flashbacks lærer
vi undervejs, hvad der er ført til denne potentielle djævlebesættelse, indtil det hele munder ud i en
lettere vanvittig eksorcisme, der fylder hele Akt 2.
Det skal understreges, at det ikke er en gyserforestilling, men derimod en absurd, sort og latterligt
underholdende komedie. Det er en decideret ”holdforestilling”, hvor de fleste er på scenen samtidig
undervejs, så der er ikke som sådan et skel mellem hovedroller og ensemble (ud over antallet af
replikker). Nogle har mange replikker, andre har få (eller ingen) replikker, enkelte har solistsang,
mange er med i koret, og nogle skal indgå i mere (og mere avanceret) dans end andre – men der er
ikke meget forskel på, hvor meget man er på scenen. Er man dog kun interesseret i det, der normalt vil
kaldes ”hovedroller”, skal man være forberedt på, at der kun er et par roller, som virkelig kan betegnes
som ”hovedroller” eller ”solister”, resten er en del af holdet som biroller eller ensemble, da alle i
forestillingen som sagt er til stede undervejs, og de replikker, kordele og dansedele, som der finder
sted, er spredt ud over mange.

INFOAFTEN INDEN AUDITION (MANDAG D. 21. NOVEMBER KL. 19)
Skulle du have lyst til at komme og høre mere om audition og forestillingen til Musicalteatrets
infoaften om “Eksorcismen“, 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 audition-tips af instruktøren,
som du evt. kan bruge, når du selv skal til audition. Infoaften foregår mandag d. 21. november 2022
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 godt nå at tilmelde sig audition efter, at man har været til infoaften.

VEDHÆFTEDE OVERSIGTER
På de følgende sider af dette dokument kan du læse mere om, hvilke tekster/sange, der skal
forberedes til audition på ”Eksorcismen” samt en prøveplan (alle fester i løbet af sæsonen er valgfrie
at møde op til).

Du kan ligeledes se en oversigt over hele spilleperioden for ”Eksorcismen”, 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 også se den officielle plakat for forestillingen til sidst i dette dokument.

TILMELDING TIL AUDITION/SPØRGSMÅL/AFBUD
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
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
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 ”EKSORCISMEN”
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. 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. Lad for din egen skyld være med at have stramme jeans eller andet tøj
på, der hæmmer dig, til dans. Indstudering og udførelse af fællesdansen vil i alt tage ca. 15 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 ca. 5 minutter i alt, 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 tre mulige tekster, som du kan læse på næste side af dette dokument. 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 helt samme
måde, og så vi kan se flere sider af dig.
Sang
Du skal forberede en del af én sang på dansk, og det skal enten være ”Vil du være min i nat”, ”Man
binder os på mund og hånd”, ”Alt hvad hun ville var at danse” eller ”Overgi’r mig langsomt”.
Teksten til den del af sangen, som skal synges, 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. to tredjedele af holdet vil blive udtaget til at være solist eller korsanger, hvilket vil sige, at
ikke hele castet 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 fra sin telefon 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 (mindst 75% plejer at
springe det valgfri minut over) og dermed ”kun” opføre 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 gennemføres af alle.

AUDITION-SKUESPILTEKSTER
Du skal forberede én af følgende tekster, som du lærer udenad og fremfører på dagen. Der vil være en
stikordsgiver, som du skal spille sammen med/over for, og du må gerne selv bestemme på dagen, hvor
stikordsgiveren skal stå/sidde/være i forhold til dig. Du er ”A”, stikordsgiveren er ”B”. Teksterne er ikke
taget fra manuskriptet, men skrevet specifikt til audition.
TEKST 1:
A: Det var godt du kom. Jeg har haft det lidt mærkeligt på det sidste, og jeg har virkelig haft brug for at
tale med nogen.
B: Er du okay?
A: Det ved jeg ikke. Jeg har det bare som om … at det er noget galt. Inden i mig. Jeg har de mærkeligste
drømme. Der er flammer, der forsøger at æde mig op, og jeg kan ikke få luft! Og så hører jeg den her
stemme, der lyder som en dæmon. Den hvisker mig i øret, og jeg kan ikke få stemmen ud af mit hoved.
B: Hvad hvisker den?
A: Det er sådan en virkelig klam stemme, og den siger det samme igen og igen sådan her: ”Er det dig,
der har drukket min kærnemælk!?”
B: Ad hvor ulækkert.
A: Ja, kærnemælk er bare for nasty. Kan du ikke hjælpe mig…? Hvem er du!? Det er dig! Du er
dæmonen! Du rør mig ikke! Hjælp! Hjælp! Dæmonen prøver at slå mig ihjel! Jeg har ikke rørt din
fucking kærnemælk, så fat det dog!
TEKST 2:
A: Altså, helt ærligt. Det er sgu da pisse belastende, at det her sker lige nu. Jeg har virkelig ikke tid. Øv!
B: Til hvad?
A: Til at sku’ ta’ til en lorte-eksorcisme. Ka’ hun ikke selv få styr på det der, jeg skal træning! Jeg får 30
kroner i bøde, hvis jeg ikke møder op, og jeg ved allerede de dræberblikke, som jeg vil få næste gang
jeg så kommer. ”Nå, der er nok en, der ikke lige gad bruge tid til at melde afbud!” De lever for at hade,
de der fitness-freaks. Øv!
B: Vi tager jo derhen for at hjælpe.
A: Jeg har sgu da også brug for hjælp! Ja okay, jeg er ikke besat af en dæmon, men jeg skal stadig af med
de sidste 3 kg inden d. 1.! ”Se og hør mig med min dæmonstemme, jeg er besat, jeg har det så hårdt!”
Det ka’ godt være, at det er svært at få Djævelen ud af sit hoved, men så skulle du prøve bare én gang at
tvinge pasta ud af din kost. Dér kan man tale om en eksorcisme! Øv!
B: Har du prøvet grovpasta?
A: Tager du pis på mig! Grovpasta?! Har du måske prøvet at smage røven på en gnu? Øv!
TEKST 3:
A: Jeg var altid meget alene som barn. Jeg lavede morgenmad til mig selv – og aftensmad. Mor og far
arbejdede altid, men det gjorde mig ikke så meget, jeg brugte bare tiden på at tegne og læse bøger. Jeg
elskede bøger, især den der med katten og ringsælen. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hed… Det
eneste, der kan være lidt svært, når man er alene, er at man opdigter ting. Finder på historier for at
underholde sig selv. Bamserne og legetøjet bliver levende, får stemmer og personligheder, og de bliver
ens venner. Pludselig ved du ikke, om det hele er fantasi eller ægte. Og den der stemme… Den der
hvisker fra hjørnet under kommoden med de røde øjne. ”Kom herhen, jeg skal lige vise dig noget. Jeg
er din bedste ven…” Øjnene… Jeg kan stadig huske de røde øjne, der lokkede. Nat efter nat efter nat.
Indtil de en dag forsvandt, og så var han væk. Han havde gemt sig.
B: Gemt sig? Hvor er han så nu?
A: Du får ét gæt… Han er inden i mig! Kom herhen, jeg skal vise dig noget. Jeg er din bedste ven.

AUDITION-SANGTEKSTER
Du skal forberede én af følgende dele af en sang, som du lærer udenad og fremfører på dagen. Du skal
lære præcis den del af sangen, som fremgår af teksten. Sangene kan findes på Spotify, YouTube eller
andre musiktjenester, hvor du kan lære dem fra, og du bestemmer selv hvilken af de fire sange, som du
synger, og hvad toneart du synger den i, men du skal kun vælge én af sangene.

ALT HVAD HUN VILLE VAR AT DANSE

OVERGI’R MIG LANGSOMT

Alt hvad hun ville var at danse
Natten ung og smuk og usandsynlig
Gemt i sin elskedes arme
Tæt på lige ved og næsten fri
Men fyren som var hendes kærlighed
Sad midt i en alvorlig diskussion
Om ting af væsentlig og stor betydning
Som inderst inde ikke angår nogen
Det eneste hun ville var
At danse bare en enkelt nat
Drømme uden at vågne op igen
Og nogen syns måske det var lidt synd
Og andre skreg af grin
Langt de fleste lod som ingenting

En symfoni synger på mine læber
Et åndedrag forsvinder fra mit bryst
En tankestreg kan vise vej tilbage
I en gammel sang finder jeg trøst
På kanten af kanten finder lyset mig
Jeg ser på mig selv med lukkede øjne
Jeg spejler min frygt i dine øjne
Når du ser på mig
Jeg slipper min angst og mine løgne
Og overgi’r mig langsomt til dig
Står her på kanten af kanten
Men et hjerteslag fra dig
Kan jeg hente viljen til livet
Så det overgi’r sig langsomt til mig

MAN BINDER OS PÅ MUND OG HÅND

VIL DU VÆRE MIN I NAT

Gribe efter blanke ting
vil hvert et grådigt lille barn.
Binde andre med en ring
gør man som helbefarn.
Tænk, hvor har man stået tit
og delt et vindus paradis.
Helle, helle det er mit!
Og livet går på samme vis:
Man binder os på mund og hånd,
med vanens tusen stramme bånd,
og det er besværligt at flagre sig fri.
Vi leger skjul hos en, som ved
at skærme os mod ensomhed
med søde kontrakter vi luller os i.
Kunne vi forbyde de tre ord: jeg lover dig
var vi vist i kærlighed på mere ærlig vej.
De ord, vi svor med hånd og mund,
de gælder kun den korte stund,
til glæden er borte og alting forbi.

Vil du være min i nat?
Vil du gi' mig lidt af dit hjerte?
Du ku' være min ledestjerne
Så ku' jeg være månen
Jeg vil ikk' kunne love noget
Ønsker bare, at du er min
Ska' vi ikk' gå samme vej?
La' os bruge natten til noget
Jeg vil tælle hvert skridt vi ta'r
Selvom vejen hjem er lang
Jeg vil følge dit åndedrag
Og synge dig en lille sang

(1. vers + 2. vers + omkvæd)

(1. vers + omkvæd)

(2. vers + omkvæd + c-stykke)

(1. vers + c-stykke)
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MANDAG 10/4

TIRSDAG 11/4

ONSDAG 12/4

TORSDAG 13/4

FREDAG 14/4

LØRDAG 15/4

SØNDAG 16/4

Påskeprøver

Aftenprøve

Aftenprøve

Premiereforestilling:
Kl. 19.30

Forestilling:
Kl. 19.30

Forestillinger:
Kl. 15.00
Kl. 19.30

Backupforestilling:
Kl. 15.00

(mødetid: 10.00-?)

(mødetid: aften)

(mødetid: aften)

(mødetid: 17.30)

(mødetid: 17.30)

(mødetid: 13.00)

(evt. mødetid: 13.00)

MANDAG 17/4
Fri

MANDAG 24/4
Fri

TIRSDAG 18/4
Fri

TIRSDAG 25/4
Fri

ONSDAG 19/4

TORSDAG 20/4

FREDAG 21/4

LØRDAG 22/4

SØNDAG 23/4

Forestilling:
Kl. 19.30

Forestilling:
Kl. 19.30

Forestilling:
Kl. 19.30

Forestillinger:
Kl. 15.00
Kl. 19.30

Backupforestilling:
Kl. 15.00

(mødetid: 17.30)

(mødetid: 17.30)

(mødetid: 17.30)
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ONSDAG 26/4

TORSDAG 27/4

FREDAG 28/4

LØRDAG 29/4

Backupforestilling:
Kl. 19.30

Forestilling:
Kl. 19.30

Forestilling:
Kl. 19.30

Forestilling:
Kl. 15.00
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(mødetid: 17.30)

(mødetid: 17.30)
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SØNDAG 30/4

Ryk-ud
Oprydningsdag
Afslutningsfest og for hele holdet
nedpakning
(mødetid: formiddag)

En fandenivoldsk ny musicalkomedie af Rasmus Mansachs

APRIL 2O23 ♰ FOLKETEATRETS STORE TURNÉSCENE
musicalteatret.dk/eksorcismen

