
 
 
OM AT GÅ TIL AUDITION 
 
En audition er en optagelsesprøve, hvor et dommerpanel vurderer dine sang- og 
skuespiltalenter.  

 

Audition til Folk og røvere i Kardemomme By er delt i to - en sang- og en replikprøve, og 
foregår i:  

 
MCH Herning Kongrescenter 

Østergade 37 
7400 Herning  

 

– i Cabaretsalen. (Benyt indgang C – lige bag pyramiden)  
 

Du får tildelt en specifik tid og er "oppe" i ca. 5 minutter. Til denne prøve vil der sidde et lille 
dommerpanel bestående af ca. 2-3 personer.  

 

Vedr. sangprøve 
I forbindelse med audition skal du op til en sangprøve. På siden her kan du hente de sange 

der kan synges til audition. Du skal vælge sang i henhold til dit rolleønske og din 
stemmetype. 

 

Hvis du ikke har mulighed for at lære en af de sange der kan hentes på hjemmesiden, eller 
sangen ikke passer til din stemmetype, er du velkommen til at synge max. 2 vers af en 

selvvalgt sang, der viser dit stemmepotentiale – dramatisk og/eller sangteknisk! Hvis muligt 
må sangen gerne være i samme stilart!  

 

HUSK desuden at medbringe et ekstra sæt noder til kapelmestren, der spiller ved audition.  
 

Generelt skal du være forberedt på, at du måske ikke får lov at synge sangen til ende. Det 
betyder ikke nødvendigvis noget negativt – men blot, at ”dommer-panelet” har hørt nok til at 

kunne vurdere dig. 
 

Evt. spørgsmål vedrørende sangprøven kan rettes til forestillingens kapelmester og korleder 

Rasmus Steenberg på telefon 28 60 09 32 mail: rasmussteenberg@hotmail.com 
 

Vedr. replikkerne 
I forbindelse med audition skal der også prøves i replikker. Replikkerne kan downloades fra 
siden her. Replikkerne SKAL bruges til audition, i henhold til den rolle du søger. Ønsker du at 

blive en del af ensemblet ligger der også replikker til dette. Du bedes læse godt på 
replikkerne, således at du kan dem udenad til audition – og giv også gerne et dramatisk bud 

på rollen. Der vil blive givet stikord fra panelet. 
 

Evt. spørgsmål vedrørende replikkerne kan rettes til forestillingens instruktør Kim Harris på 

telefon 20 25 39 94 mail: kim-harris@outlook.com 

 
Besked om audition 

Umiddelbart efter audition går dommerpanelet i gang med at fordele rollerne, men det er 
ikke altid ”kabalen” falder på plads med det samme. Derfor er der reserveret tid til eventuelle 

supplerende/ekstra auditions sidst i oktober.  
 

Vi søger voksne til rollerne, men skal derudover bruge 2 børn til forestillingen til at være 
Tommy og Lille Kamomilla.  
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