
 
Audition til ”Hroar og Helge”. 
 
Der afholdes audition til årets Vikingespil ”Hroar og Helge” i Valhal, søndag den 11. januar 
2015. 
 
Vi starter med børnene (til og med 15 år) kl. 10.00 – 12.00, og følger op med de voksne 
(fra16 år) kl. 13.00 - 16.00. 
 

For de (både børn og voksne), som måtte være forhindrede om søndagen, afholdes der ekstra 
audition torsdag den 15. januar kl. 19.00 i Valhal. 
 
OBS: Børn, der ønsker at være med i Vikingespillet, skal have en voksen ansvarlig, der også 
deltager aktivt, enten på scenen eller med opgaver bag scenen. 
 
Fra instruktør Louise Schouw har vi modtaget nedenstående, som vil indgå som en del af 
audition: 

 

Følgende tekst bedes alle voksne – og børn fra ca. 12 år - der skal til 
audition lære udenad.  
Det er skuespillerens opgave selv at “farve” teksten så den passer til 
ham/hende: 
 

Så kom dog her hen! Hvorfor hører du ikke hvad jeg siger? 
Alt hvad jeg ønsker er jo bare at du og jeg finder ud af det. 
At vi bliver tætte som vi var engang.  
Kan du huske dengang vi var små og legede tagfat. Vi løb ud 
over markerne og grinede og sang.  
Når vi blev trætte faldt vi omkuld i hængekøjen og du kildede 
mig altid lige dér med et græsstrå.  
Livet var så let dengang.Jeg ville ønske vi kunne skrue tiden 
tilbage.  
Undskyld! Skal vi ikke glemme alt det der er sket?  Kan vi 
ikke nok? 
 
Hvis I efterfølgende får tilbudt en rolle, skal I være opmærksom på, at der er følgende krav: 
 
·       En høj fremmødeprocent 
·       Villig til at lære at fægte, hvis rollen kræver det 
·       Villig til at lære at ride, hvis rollen kræver det 
·       Mænd bør lade hår og skæg gro, passende til rollen - og ikke blive klippet lige inden  

        premieren. Vi opfordrer også kvinder til ikke at blive klippet lige før premieren. 
·       Villig til at acceptere kostumer, der måske ikke lige er ens personlige smag 
 
Datoerne for indspilning i lydstudie er fastsat til 25. april til og med torsdag d. 30. april. 
Det er derfor vigtigt, at du kan disse dage, hvis du ønsker en talerolle i årets forestilling. 
Lydindspilningen foregår i Kim Nielsens lydstudie i Frederikssund. 
 

Tilmelding modtages af Lisanne Sørensen mail lsoer@frederikssund.dk eller sms til 2446 1669. 
 
Mange hilsner fra 
Vikingespilsudvalget 
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