Hjørring sommerspil 2018 – GREASE

De roller og personer, vi ønsker at finde ved audition:

MISS LYNCH Engelsklærerinde (forstanderinde). En noget stramtandet, pebermø med en god udstråling,
ca. 40 år.
PATTY

Skolens heppekorsleder. Meget selvbevidst, flot, næsten atletisk, lidt pågående, energibundt

SANDY

Sødmefuld, lidt naiv med sunde interesser. Yndig. Skal kunne forvandles til aggressiv dulle.

THE PINK LADIES, Evigt tyggegummigumlende og hoftesvajende gruppe af piger:
RIZZO

Deres leder, hård, kontant, sarkastisk og direkte, men også sårbar. Slank, italiensk udseende,
flot dame.

FRENCHY

‘Drømmeren’, godhjertet, noget tumpet, måske lidt buttet, meget sminket. Altid nervøs for
sit udseende især sit hår.

MARTY

’Skønheden’. Køn, ser ældre ud end de andre, men lyder ikke ældre, når hun åbner munden.
Naiv. Forsøger at spille højrøvet.

JAN

Buttet, evigt spisende. Højrøstet og frembusende i pigegruppen men noget genert over for
drengene.

CHA CHA

Sjusket udseende. Højrøstet, men meget almindelig. Den bedste danser.

EUGENE

Elevrådsrepræsentant, succesdreng, dydsmønster, smalbrystet, vegt blik, dydsmønster.
Opblæst men alligevel ’nuser’.

DANNY

Ledertype. Godt bygget, godt udseende med en hørm af kølig i ’easygoing’ charme. Stærk og
selvbevidst.

THE BURGER PALACE BOYS, supercool, anderumpede, barsk udseende drenge, der føler sig som allerhelvedes karle. Typiske gymnasierockere:
KENICKIE

’Nummer to’. Barsk fremtoning med tatoveringer. Selvhævdende med foragt for alt ’soft’.
Speciel form for humor.

DOODY

Den yngste, spinkel og drenget. Åben med et afvæbnende, drenget smil. Ser op til de andre.
Spiller guitar.

ROGER

tætbygget, humorforladt og mistroisk. Elsker at drille alle andre.

SONNY

Italiensk udseende, skinnende sort hår og mørk glinsende hud. Storskrydende pralhals. Tror
han er en vældig Don Juan.

JOHNNY CASINO Lederen af rockbandet. Må gerne kunne spille guitar. Tror helt sikkert, at han er en star.
VINCE

Typisk DJ. Sleben, egoistisk, hurtigsnakker og meget velformuleret. Kan godt være en lidt
ældre ’Greaser’.

TEEN ANGEL Flot udseende rock-idol med falsetstemme.
ENSEMBLE 1 Yderligere ca. 15 sangere og dansere af begge køn til at indgå som elever på Rydell High
ENSEMBLE 2 Enkelte voksne af begge køn til roller som fx ansatte, politi e.l.

