
AUDITION SOMMERSPIL 2022  

” Den eneste ene” the musical INFO 

Drabanterne søger skuespillere, dansere, kor og ensemble til deres 40 års jubilæumsforestilling. Det bliver et brag af 

en forestilling og det bliver den sjoveste og skønneste sommer i længe.  

Hvis du vil være med i det store fællesskab, sendes din tilmelding senest d. 12. januar til:  

Drabanterne  

Helle Bruun  

mail: nannamajster@gmail.com  

 

Skriv dit navn, alder og hvilken rolle du kunne tænke dig. Derefter får du tilsendt audition materiale og tidspunkt du 

skal møde ind til audition.  

 

OBS!! Vi spiller forestillingen i uge 33 – øvedagene er primært mandage(kor) og onsdage(teater) samt et par 

weekender i hver måned (dans + alle) – Vi holder sommerferie fra uge 27(4/7) – til fredag uge 31 (d.5/8) 

AUDITION - TID OG STED:  

Dato: torsdag d. 13. januar – i tilfælde af vi ikke kan nå alle, kan du blive kaldt ind fredag d.14. januar mellem kl. 

18.30-22.00  

 

Adresse: Vestergade 10, 6870 Ølgod (Drabanternes lokaler – indgang bagved)  

Tidspunkt: 18.30 – 22.00  

 

Aldersgrænse for at stå på scenen til Ølgod Sommerspil er 7.klasse 

 

Hvis dine forældre er med på scenen, kan du være med, hvis du er yngre.  

 

INFO AUDITION DAGEN FOREGÅR SÅLEDES: 
Grundet Corona er audition anderledes i år.  

Vi opfordrer jer til at blive testet inden I kommer. Derudover vil der ikke være lagt op til meget socialt samvær, som 

Drabanterne ellers står for.  

  

Når du ankommer til lokalerne max 20 minutter før din audition tid. 

-skal du udfylde diverse sedler, som du skal have med ind til audition til instruktøren,  

-have taget mål af vores kostumehold  

-der skal tages et billede af dig.  

Bagefter vil du komme ind til det kreative team. Her skal du synge den/de sange og fremføre dialogen du har 

forberedt dig på.  

- Derefter tager du hjem. 

 

De der søger en hovedrolle eller anden større rolle skal forberede dialogerne mellem Sus og Niller – scene 19 eller 

scene 36. (Hvis du øver scene 36. skal du kun tage dialogen mellem Sus og Niller fra; ’Prøv lige at la være med at sige 

noget. Jeg vil godt sige noget først! – til replikken; ’En abort?!’)  

 

!!OBS!! HVIS MAN IKKE KAN KOMME TIL AUDITION, skal man optage en video af sig selv med sang, dans og skuespil 

og sende til mail: nannamajster@gmail.com  

 

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Helle på tlf.:  27515042  

 

Venlig hilsen  

Det Kreative team og Drabanterne 

mailto:nannamajster@gmail.com
mailto:nannamajster@gmail.com

