Audition Drabanternes Sommerspil 2023

ROLLERNE
(Der er ikke fastsat køn på rollerne – så giv os dit bud på en karakter du vil elske at spille J)
ROBIN HOOD: Stor sangrolle + en del tekst

Robin bliver præget lidt i ’tag fra de rige’-retningen af dem RH. omgås, og er ikke den mest opfindsomme når det
handler om at tale til- og motivere sine lystige ’mænd’.

LADY MARION: Sang + tekst

Lady Marion ved hvad hun vil. LM har ben i næsen og gider i al fald ikke giftes. Gider LM mon bo i en skov, eller er
det lige liidt for meget af naturlivet..?

BRODER TUCK: Tekst + en smule sang

Broder Tuck er en af de første der hopper med på ’tag fra de rige’ vognen, BT. vejleder og skubber Robin i den
’rigtige’ retning.

TRUBADUR: Større sangrolle + tekst.

Trubaduren er en slags fortæller, der fører os igennem historien men som medvirker i en del forskellige scener.

WILL SKARLAGEN: Sang + Tekst

Will er den første der slutter sig til Robins ’Lystige mænd.’ Will er måske ikke helt klar over hvad W.S. har sagt ja
til, men er samtidig én af de folk med det mest reelle livsperspektiv.

LILLE JOHN: Sang + tekst

Lille John er klar på at tæske Robin, da Lille John gerne vil krydse broen som Robin har valgt at opkræve skatter
af. L.J. ender med at blive en af Robins ’Lystige mænd’ og når skov-lejren begynder at blive moderne, med
skatter, kø til skatteforvaltningen og andre statslige organisationer, er det Lille John der styrer lejren, mens Robin
kærester rundt med Marion.

SHERIFFEN: Sang + tekst

Sheriffen tror der er styr på det hele, Sheriffen fører sig frem, virker kold og cool. Men når først Sheriffen møder
landevejsrøverne, så er Sheriffen den første til at løbe skrigende væk og lade skønjomfruen i stikken.

PRINS JOHN: Sang + tekst

Prins John er et lille menneske. På mange måder. Storhedsvanvid, enebarns-syndrom, hidsig, forsmået, meget
kort vej fra tanke til handling.

GWENDOLYN: Sang + tekst

Gwendolyn er en ’hellig nonne’ Hun er Lady Marions anstandsdame og følger hende overalt. Men hun har svært
ved at holde hemmeligt at hun inderst inde længes efter en mand. Hvis nogle bliver bortført eller sat i håndjern er
hendes første kommentar; ’Hvorfor er det aldrig mig der bliver bortført? -hvornår kommer der en mand og
lægger mig i håndjern.’

Flere mindre biroller så som:
-Fattigfamilie
-Edvard, vagt på slottet
-2 Terner, Marions hofdamer
-Allan Af Dalen
-Laridts Letfod
-Herold til budeskydnings konkurrence
+mange flere sjove, seje og skøre roller

