Musicalforeningen Storebælt
*Når sang blir’ en leg*
Præsenterer:
’’VIMMERSVEJ’’
Opgaver - Audition - 3. november 2019
Du skal her vælge en af følgende 2 opgaver, som du ønsker at
fremføre for audition-holdet:
1. Scene 4: Ulykkelig kærlighed, fremført gennem den kvindelige rolle;
Alice.
2. Scene 6: Den hidsige Knud fra pølsevognen

Opgave 1:
Ulykkelig kærlighed, fremført af gennem den
kvindelige rolle; Alice.
Scenen er sat fra start. Scene 4 er nemlig et udtryk for en ung kvindes
frustration over den ulykkelige kærlighed, netop fordi ham, hun har
kastet sin kærlighed over (Hermann), har umuligt gjort deres forhold
med sine ugerninger. Disse frustrationer præsenterer Alice for
viceværten Thomsen.
Opgave: Du spiller rollen som Alice. Her er det vigtigt, at du fokuserer på de
følelser, Alice har. Du skal spille en, der er dybt ulykkelig og samtidig naiv.
Også mere end scenen giver udtryk for.

3. Scene
Alice kommer ind på scenen.
Alice:

Hej Thomsen.

Thomsen:

Alice? Hej. Hvordan går det så?

Alice:

Ikke for godt, Thomsen. Jeg har gået og tænkt hele dagen. Jeg tror
ikke, jeg kan holde ham ud længere.

Thomsen:

Hermann?

Alice:

Ja. Du ved, hvordan han er ikk’ Thomsen?

Thomsen:

Joh det …

Alice:

Jamen, han er jo skide sød og flink og vil gøre alt for mig, men det
er jo bare alt det med hans … Ja, alt det pis med røverierne og …
Ja, du ved …

Thomsen nikker
Alice:

Hvorfor kan han ikke lade være? Jeg har givet ham så mange
chancer, men alligevel bliver han ved.

Thomsen:

Jeg ved det desværre ikke, Alice. Indrømmet … Hermann er et
godt menneske på mange måder, men han har altså nogle dårlige
bekendtskaber, som jeg tror, han skal væk fra, for at kunne holde
sig i skindet.

Alice nikker og skjuler ansigtet i hænderne, mens hun græder
Thomsen:

Så så, jamen jamen … Du skal se, det går nok alt sammen.

Alice:

Jeg har da heldigvis ikke lovet ham noget, og jeg kan jo altid gå
ind til mig selv. Men jeg ved ikke, hvor længe jeg kan blive ved på
denne måde, Thomsen

Opgave: Du skal nu fremføre sangen ’’Jeg Elsker Kun Dig’’ , der synges, i
stykket, af Alice som afslutningen på samtalen mellem Alice og Thomsen.
Vers:
Bli'r jeg mon mer', end bar' et kryds i din
kalender
Bli'r vi mon mer' end gode venner
Du ved hvordan det var da han forlod dig
Er det din hævn, det du gør mod mig
Du si'r du kender alt til det at blive trådt på
Det blæser du nu højt og flot på
Jeg tro'ed du mente det, at du ku' li' mig
Jeg har en masse, jeg kan gi' dig

Omkvæd:
Jeg elsker kun dig, jeg elsker kun dig
Hvad end der sker - uhuhu
Så elsker jeg dig
Jeg elsker kun dig, jeg elsker kun dig
Hvad end der sker - uhuhu
Så elsker jeg dig

Opgave 2:
Den hidsige Knud fra pølsevognen
Scene 6: Her kommer Thomsen med interessant nyt, der påvirker
Knud i en, nogle vil mene, lidt uheldig retning. Men viceværten
Thomsen er sikker på, at han jo bare gør en god gerning for sin ven,
der har en pølsevogn - og en aftale med Louise på kroen.
Opgave: Din opgave her er, at du skal spille den rasende Knud, der med stort
temperament og en hidsig fremtoning ikke finder sig i at blive ført bag lyset.

6. scene
Thomsen går over mod Knud.
Knud:

Nej, nu har jeg aldrig. Thomsen? Kommer du her?

Thomsen:

Ja, nu ligner det jo ikke mig, at blande mig …

Knud:

Ha! Ja, den er sgu god med dig Thomsen

Thomsen:

Men du spurgte jo selv …

Knud:

Ja?

Thomsen:

Jo altså, ikke fordi jeg vil blande mig, men jeg ved, at Louise er
gået over på kroen, og du sagde jo selv …

Knud:

Nå, ja tak, Thomsen. Det er pænt af dig, men Louise sidder over på
kroen og venter på, at jeg får fyraften. Det er en aftale, vi har.

Thomsen:

Nå javel ja, jamen så skal jeg da ikke.

Knud:

Men ellers tak, Thomsen.

Thomsen

Det er da ikke noget, jeg troede, da bare … Du ved, når folk danser
tæt og sådan.

Knud:

Danser!?

Thomsen kigger undrende på Knud
Thomsen:

Ja … ?

Knud:

Danser hun?

Thomsen:

Ja, det var jo det, jeg ville sige … Men jeg skal da ikke … altså
hvis I har en aftale så …

Knud kommer farende ud af pølsevognen
Knud:

Hvem fanden danser hun med?!!

Thomsen:

Ja - altså det er måske ikke af mig at sige det, men … Jeg vil jo så
nødig…

Knud:

HVEM!!!?

Thomsen:

Øhh… Anton … Jeg Tror … Det …

Opgave: Du skal nu fremføre sangen ’’Ingen Som Dig’’ , der er en af de største
kærlighedssange fra musicalen, sunget af Knud i musicalen.
Vers:
10.000 tak for i nat lille skat
Jeg er fuldstændig færdig og udkørt og mat
Du tapper mig nådesløst for energi
Ikke 10 vilde heste ku trække dig fri

Omkvæd:
Der er ingen som dig
Du gør noget ved mig
Blodet bruser
Sanserne suser

Hvor får du de kræfter og den fantasi?
Der har gjort mig afhængig, det' næsten magi
Hvad er det du gør, så jeg aldrig får nok
Bare en nat uden dig og jeg går i chok

Der er ingen som dig
Du gør noget ved mig
Blodet bruser
Sanserne suser

