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     Skolens Drama  

          & musiklinje  

      opfører musicalen      

          De Tre Musketerer som  

      midtpunktet i skolefesten.  

Det er tredje gang vi opfører De Te 

Musketerer på skolen. Den blev også 

opført i 1998 og 2008. Musicalen er 

en god blanding af eventyr, action og 

kærlighed. 

Den onde kardinal prøver at franarre 

kongeriget fra kong Louis. Det er nu 

op til de tre musketerer og  

D’Artagnan at finde på en plan, der 

kan stoppe kardinalen. En for alle — 

alle for en. 

Musikken består af nye og gamle 

numre, så der er noget genkendeligt 

for både små og store. Et af numrene 

er tilmed af Soransk oprindelse, da 

Danser med Drenge nummeret ”Vi 

skal nok få gjort en mand ud af dig”, 

som blev skrevet på Sorø Akademi i 

1967 af Henrik Stanley Møller og 

Klaus Kjellerup, indgår i musicalen. 

DRAMA 



Instruktører & dirigenter: 

Lene Topshøj/Pernille Berggreen & Anders Provis/Tórður á Brúnni 

Musikerne skal formidle og udøve musik. 

Derfor har musikerne på skolens Drama 

& musiklinje brugt rigtig meget tid på at 

lære at spille et instrument, teknisk så 

vel som mentalt, og på at forstå  

instrumentets klang og udtryk i et  

orkester. For en ting er at kunne spille et  

instrument. En anden ting er at få det til 

at gå op i en højere enhed med andre. 

Husk at tage et kig udenfor scenens 

skarpe lys i løbet af musicalen, så I kan 

se musikerne spille. 

 

Læg mærke til ...  

SkoleKoret er, som noget nyt, en del af 

skolefestens musical. SkoleKoret består 

af frivillige elever fra 4.-9. klasse, der 

ønsker at synge kor.  

SkoleKoret giver ikke bare noget ekstra 

til musicalen, men også på et mere  

personligt plan til eleverne selv, når de 

samarbejder på kryds og tværs af  

klasser og årgange. 

”Det er et samarbejde i en skabende proces, som er både sjov  

og krævende, når vi laver musicals. Det kan publikum fornemme,  

og det er det, som gør den levende scenekunst så fascinerende.  

Det, der sker, sker rent faktisk.”  

- Pernille, instruktør 



Del dine opdateringer på Facebook eller Instagram med os andre!  

#delditsprs 

I er selvfølgelig velkomne til at tage billeder under musicalen.  

Sæt kameraet på lydløs og vis hensyn til dem, der sidder bagved. 

- DE STOLTE TRADITIONER LEVER VIDERE 
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