
 
 

 

Audition til ”Heids Hævn” 
 

Vi indbyder til audition til årets Vikingespil ”Heids Hævn” i Valhal, søndag den 7. 

januar 2018 med instruktør Louise Schouw.  
 

Bemærk der er kun denne ene audition. 

Er man forhindret f.eks. på grund af arbejde, og gerne vil i betragtning til en 
talerolle, så giv besked til Lisanne (se mail/mobilnr. nederst i denne 

indkaldelse).  

 

Vi starter med børnene (til og med 14 år) kl. 10.00 – 12.00, og følger op med de 
voksne (fra 15 år) der kan tilmelde sig enten kl. 12.30-14.30 eller 15-17.30. 

 

OBS: Børn, der ønsker at være med i Vikingespillet, skal have en voksen ansvarlig, 
der også deltager aktivt, enten på scenen eller med opgaver bag scenen. 

 

Fra instruktør Louise Schouw har vi modtaget nedenstående: 

 
Kære alle 
Jeg glæder mig til at se jer til audition på årets vikingespil “Heids Hævn”. 
I bedes lære en af disse tekster udenad og spille den for Lotte og jeg på auditiondagen. Vi besætter 
rollerne ud fra de bedste præstationer til vores audition - så selvom jeg kender mange af jer vil i blive 
set med en renset “tavle” og nye øjne, så det er fair for alle. 
Jeg glæder mig helt vildt til at se jer. Kh Louise 

Børnetekst til dem under 12 år: 

Hvem vil være med til togt?  
Du må kun være med hvis du er træl, Trælle-Helge. Og du må ikke være kriger i legen - for du er 
forældreløs og du er lige så lidt værd som en træl. Din far døde ikke engang i krig, så han er ikke 
kommet til Valhal. Han er sikkert i Hel nu! Det ved jeg nemlig at han er - for din far druknede! Han var 
ikke nogen rigtig viking. Trælle-Helge! Trælle-Helge! Trælle-Helge! 

 Voksentekst 1: 

Jeg er Heid, og jeg er her for at… hjælpe dig. Jeg er her for at vise dig den sandhed, du har fortrængt 
alt for længe. Du er en træl, Helge. Du har flygtet fra trældom hele dit liv, og alligevel er det det eneste, 
du kender.  Det kan godt ske, du ikke bærer lænker om foden, men du er lænket i dit sind. Du er ikke 
fri. Du har aldrig været fri. 

Siger du at jeg er vanvittig?  

Hvis jeg er den vanvittige, hvad gør du så herude? Alene og forladt.  



Lyt til mig, Helge! Jeg er her for DIN skyld. Jeg ser dig. Din styrke, din beslutsomhed. Jeg ved, at du er 
villig til at gøre alt for at beskytte din landsby. Dit folk har brug for en stærk leder. De har brug for dig. 

Frihed er ikke noget, nogen som os bare får, Helge. Man må kæmpe for den, og du ved, hvem du skal 
kæmpe imod. Tænk over det. Hvem holder dig tilbage? Hvem er det, du altid har stået i skyggen af? Du 
kender svaret. Du har vidst det, siden du var barn.  

  

Voksentekst 2: 

Lauge! Kom frem! Lauge! Hvor er du? Vis dig! Jeg er kommet efter svar! Svar på om du er værdig som 
høvding. Du har altid troet, at du var bedre end mig. At du var mere værd end mig! 

Bland dig uden om Sigvald! Du brød dit løfte, Lauge! Vi svor en ed! Vi svor at dele hæder og ære som 
hinandens ligemænd. Men det var altid dig, der blev hædret! Det var altid dig, folk fulgte. Men du var 
min ven, min bror! Og det var alt sammen en løgn! Da du blev høvding, var jeg ikke længere 
nødvendig, vel? Men du ville have mere. Så du tog Mejse fra mig, selvom du vidste, hvad jeg føler for 
hende! 

Jeg er færdig med at snakke! Lauge Einarssøn, jeg udfordrer dig til tvekamp om retten til at være 
høvding. Må guderne vise hvem af os der er værdig, og lade den anden falde i støvet for aldrig at rejse 
sig igen. 

Spar mig for flere løgne! Bed om tilgivelse fra guderne. Fra mig får du intet! 

Hvis du efterfølgende får tilbudt en rolle, skal du være opmærksom på, at der er 
følgende krav: 

·       En høj fremmødeprocent  

·       Villig til at lære at fægte, hvis rollen kræver det 
·       Villig til at lære at ride, hvis rollen kræver det 

·       Villig til at lade hår og skæg gro, passende til rollen - og ikke blive klippet lige 

 inden premieren 

·       Villig til at acceptere kostumer, der måske ikke lige er ens personlige smag 
 

Datoerne for indspilning i lydstudie er fastsat til lørdag d. 21. april til og med 

torsdag d. 26. april 2018.   

 
Da der ikke accepteres afbud i indspilningsperioden, er det derfor vigtigt, at du kan 

disse dage, hvis du ønsker en talerolle i årets forestilling. 

Lydindspilningen foregår i Kim Nielsens lydstudie Frederiksborgvej 9, Frederikssund. 
 

Tilmelding til Lisanne Sørensen mail lsoer@frederikssund.dk  

eller sms til 2446 1669, husk at skrive hvilket tidspunkt du tilmelder dig. 
 

Mange hilsner fra 

Vikingespilsudvalget 
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