
 
 

Sæson 2022 

Hvad betyder det at blive Frederikssund viking?  

 

Det hurtige svar er, at Frederikssund Vikingespil er en frivillig forening med knapt 600 

mennesker, som samles omkring den årlige teaterforestilling på Frederikssunds smukke 

friluftsscene.  

Det lange svar er noget mere omfattende! Dét at deltage i Frederikssund Vikingespil er 

noget ganske særligt. Det er for mange en livsstil for andre blot en sommeraktivitet. Men 

inden man ser sig om, kan man nemt blive grebet af Vikingespillets ånd - om man så kan 

sige - og så er man viking hele året. Der er nemlig også uden for selve prøve- og 

spillesæsonen (maj-juni-juli) en del aktiviteter blandt vikingerne. 

I januar holder vi altid auditions. Der er taleroller i mange størrelser, og nogle har mange 

replikker, nogle har kun en håndfuld. Efter audition, hvor man har fremført en bestemt 

tekst, tildeler instruktøren de forskellige roller til dem, han mener, er bedst egnede.  

Når man har en rolle, så begynder prøverne allerede i februar, og man bruger naturligvis 

flere timer, hvis man får en hovedrolle, end hvis man får en lille rolle. Det er et krav, at man 

møder op til prøverne så meget som muligt - for sin egen og sine medspilleres skyld. En 

rolle kan også kræve, at man lærer at fægte eller ride. Derfor er det svært at sige, hvor 

mange timer man kommer til at bruge om ugen, men gennemsnittet ser nogenlunde sådan 

ud: 

Gennemsnitlige timer for 
rollehavende pr. uge 

Store taleroller Mindre taleroller 

Jan 10 2 

Feb 10 4 

Mar 12 6 

Apr 14 10 

Maj 20 10 

Jun (op til generalprøven) 20 20 

Spilleperioden inkl. generalprøven 24 24 

 

Der kan være venteliste til at blive optaget som aktør. Sæsonen starter i maj, og man skal 

være indstillet på at komme til alle prøver i maj og juni og at være på scenen hver aften i 

spilleperioden. Se dokumentet ”Regler for børn og unge” angående dele-børn. 



Har man planer om at blive fægter, skal man være opmærksom på, at der er træning fra 

oktober, som udgangspunkt en gang om ugen. Der kan også her være venteliste på 

optagelse. 

 

Har man blot lyst til at deltage i Vikingespillene uden at skulle på scenen, er der 

mange forskellige spændende opgaver bag scenen - f.eks. på systuen, i vores kiosker, 

spisested, som guide eller være kontrollant etc. Her kan du skrive til cille@vikingespil.dk, 

som kan hjælpe dig videre.  

 

Generelt stilles der ikke krav til, hvilke talenter folk har. Det er nok at have interesse og lyst 

til at være med i det fællesskab, der er i forbindelse med at lave en teaterforestilling.  

Bemærk at Frederikssund Vikingespil er en frivillig forening og opgaverne derfor ikke er 

lønnede. 

Det skal også nævnes, at Vikingespillene har et modtagelsesudvalg, der tager sig af alle nye 

vikinger med infomails, skriftligt materiale, møder m.v., så snart man er tilmeldt. Der er 

desuden oplysninger at hente på www.vikingespil.dk. 
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