ROLLEOVERSIGT VIMMERSVEJ
Navn

Hvem

Sange

Thomsen

Visevært. Gadens omdrejningspunkt.
Alle søger trøst og svar fra Thomsen.

Vimmersvej * Alice

Vera

(Samme person som Åse) Glad pige i
opgangen.

Alt for længe til i morgen

Alice

Kæreste med Hermann - fortvivlet over
Hermanns måde at leve på.

Jeg elsker kun dig

Hermann

Kæreste med Alice. Har levet lidt i
underverdenen, men øsker at komme
ud af det.

Klip i mit kørekort * Tænker altid på dig

Bent

(Samme person som Posten) Gift med
Åse. Særdeles madglad

Aha ha

Åse

(Samme person som Vera) Gift med
Bent. Elsker at lave mad til Bent.

Helle

Vild med Guitar Keld. Han synes ikke så
godt om hende, hvilket gør hende ked
af det.

Har du lyst * Et med naturen

Knud

Pølsemand. Kæreste med Louise. Lidt
jaloux anlagt, føler ikke han kan stole Hvorfor går Louise til bal * Ingen som dig
på Louise.

Louise

Pige fra Byen. Kæreste med Knud. Pige
med gang i den. Fest og farver må der
til - Knud er nok for kedelig alligevel.

(Ingen som dig)

Anton

Pigeglad værtshusgæst

Venner kom og se * Jeg har kun 3
tænder * Må jeg gå med dig hjem

Bente

Servitrice på kroen - lidt naiv pige

Speedy Gonzales * Du tar det for givet

Posten

(Samme person som Bent)

Klaver Keld
Tromme Lars
Guitar Keld
Basse

Husorkestret
Husorkestret
Husorkestret
Husorkestret

Alle mænd:
ALLE:

Rollen for mig - X

Vil du danse med mig
Vil du danse med mig
Vil du danse med mig
Vil du danse med mig
Lang tids ventetid * Se min læge er
diktator *
Vimmersvej * Klip i mit kørekort * Alice
* Tak for i dag * Kongens have

Sang/Dans
Danser/Borger 1
Danser/Borger 2 Vimmersvej * Rend og hop * Klip i mit kørekort * Aha ha * Vil du danse * Speedy
Danser/Borger 3 Gonzales * Lang tids ventetid * Se min læge er diktator * Alice * Tak for i dag *
Kongens Have
Danser/Borger 4
Danser/Borger 5

Sæt X ud for den rolle du kunne tænke dig, og aflever den til Lisbeth eller Danny.
Ret til ændringer forbeholdes
Navn

Mail

Tlf

