
 

 

Audition tekster - Klokkerne fra Notre Dame - Elverfolket 2016 

 

Instruktion: 

Til audition skal du fremføre en tekst og en sang. I skal vælge fra materialet herunder. Der står i 

toppen af hver tekst, hvilken rolle fra teksten du skal spille. Tekst 5 og 6 er uddrag af sange, og skal 

fremføres som sange, så hvis du vælger en af dem skal du altså synge to sange!  

 

Bare lige for at være helt klar: Piger; I skal vælge mellem tekst 1 og 2. Drenge; I skal vælge mellem 

tekst 3, 4, 5 og 6, hvoraf 5 og 6 så er sange.  

 

Hermed sanglisten. Der er links til en youtube fil med en udgave af sangene der passer til den node 

vi bruger til audition. Øv udfra denne udgave! Links’ene virker måske kun på computer og ikke på 

smartphone… 

 

Det er selvfølgelig nemmest at arbejde med jer hvis I kan teksterne og sangene udenad, men det er 

op til jer selv. Vi vil dog anbefale at I kan dem!  

 

God øvelyst! 

 

Vi glæder os til at se jer!  

 

Har I spørgsmål, så skriv eller ring til Rasmus på: 

22211502 eller rasmus.albeck@gmail.com 

 

Kh. 

Rasmus, Jonas og Louise 

 

 

SANGLISTE: 

Dame sange: 

Think of Me, fra Phantom of the Opera 

https://www.youtube.com/watch?v=ncvnA8p4lww  

 

Part of Your World, fra The Little Mermaid 

https://www.youtube.com/watch?v=GK4HNNhQ0e4 

https://www.youtube.com/watch?v=ncvnA8p4lww
https://www.youtube.com/watch?v=GK4HNNhQ0e4


 

 

 

I Dreamed A Dream, fra Les Misérables 

https://www.youtube.com/watch?v=-p6OH7FoWoQ (fra 0:51) 

 

Herre sange: 

Why God Why? fra Miss Saigon 

https://www.youtube.com/watch?v=vWjE0SHbcAs (forspil fra 0:25) 

 

Anthem, fra Chess 

https://www.youtube.com/watch?v=HBlTUOL8WlY 

 

Stars, fra Les Misérables 

https://www.youtube.com/watch?v=urxk4mveLCw  

 

Til tekst 3 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnzpvxTM1YA&list=PLIYmgSDZBZ4ZqkLoXWmEpgRIrv6

KbthcD&index=4 

 

Til tekst 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=o8ygnba5rHE&list=PLIYmgSDZBZ4ZqkLoXWmEpgRIrv6K

bthcD&index=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-p6OH7FoWoQ
https://www.youtube.com/watch?v=vWjE0SHbcAs
https://www.youtube.com/watch?v=HBlTUOL8WlY
https://www.youtube.com/watch?v=urxk4mveLCw
https://www.youtube.com/watch?v=ZnzpvxTM1YA&list=PLIYmgSDZBZ4ZqkLoXWmEpgRIrv6KbthcD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZnzpvxTM1YA&list=PLIYmgSDZBZ4ZqkLoXWmEpgRIrv6KbthcD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=o8ygnba5rHE&list=PLIYmgSDZBZ4ZqkLoXWmEpgRIrv6KbthcD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=o8ygnba5rHE&list=PLIYmgSDZBZ4ZqkLoXWmEpgRIrv6KbthcD&index=3


 

 

TEKSTER: 

Damer - Tekst 1 - Læs ESMERALDA 

ESMERALDA: 

Hvor er det smukt,Quasimodo! Halvt i drømme, troede jeg det var himlens klokker jeg hørte, og at 

Vorherre kom efter mig. At jeg ville se min Phøbus igen! Jeg slog øjnene op, og så var det dig jeg 

så! Åh, jeg snakker, og du kan jo ikke høre mig. Jamen? Quasimodo? Du skal da ikke være bange? 

Kom herhen. Vil du ikke sidde? Åhh, kære ven! Du reddede mig! Jeg skylder dig mit liv. Du var 

meget modig. Du ser træt ud. Det er jeg også. 

  

Hun forsøger at stryge ham med håret. Han trækker sig igen væk. Han peger ned af sig 

og på hende. Esmeralda kigger ned af sine lasede klæder,som kun dårligt dækker 

kroppen. 

 

ESMERALDA: 

Ja, jeg forstår. Du er forlegen. Her er forresten også koldt. 

  

Quasimodo kommer straks igen med en byldt som han kaster til hende. Hun åbner den. Det er en 

hvid nonnedragt.  

 

ESMERALDA:  

Tak, Quasimodo. Det var betænksomt af dig. Nu er jeg da ganske uskyldig, ikke? Og egentlig fryg-

telig sulten.  

 

Quasimodo rækker hende en kurv med lidt mad. 

 

Tak igen, min ven. Det er som om du ved hvad jeg tænker før jeg gør det.  

 

Quasimodo går straks igen mod udgangen , bliver stående og ser hende spise.  

 

ESMERALDA: 

Hvorfor dog? Kom nu herhen og spis med mig... Du er vel også sulten?  

 

 

QUASIMODO:  

Uglen kommer ikke ind i lærkens rede. Hvis man kaster sig ud heroppefra, så dør man. 



 

 

 

ESMERALDA: 

Ja, det tror jeg sikkert man gør, men hvorfor siger du det?  

 

QUASIMODO: 

Hvis du ønsker det, kaster jeg mig ud. Du behøver ikke se på mig.  

 

ESMERALDA:  

Quasimodo, selvfølgelig vil jeg se dig! Jeg sætter virkelig pris på dit venskab! For mig har du et 

stort og smukt hjerte. 

 

Damer - Tekst 2 - Læs ESMERALDA 

ESMERALDA: 

Her er mørkt og klamt! Phøbus, vi.. 

  

PHØBUS: 

Schhh..Vi er sammen omsider, alene! Det er det vigtigste. Jeg tænder en lampe! 

 

ESMERALDA: 

Jeg har længtes efter dig, men Phøbus sig mig oprigtigt? Foragter du mig?  

 

PHØBUS: 

Hvorfor ?  

 

ESMERALDA: 

Fordi jeg fulgte efter dig her? Er jeg ikke kun en billig tøs i dine øjne?  

 

PHØBUS: 

Jo, jeg hader dig foragter dig! 

 

 

ESMERALDA: 

Gør du? Du knuser mit hjerte?  

 



 

 

PHØBUS: 

Fordi du først nu, har sagt ja til at møde mig! 

 

ESMERALDA: 

Du er en skælm! Du driller mig! Jeg er kun en forældreløs sigøjnerpige, men i mine drømme har jeg 

set en stærk og flot mand som frelste mit liv og trak mig op fra dyndet op på sin hvide ganger!  

 

PHØBUS:  

Lignede han mig?  

 

ESMERALDA: 

Jeg red med ham i solopgangen. 

 

PHØBUS: 

Sådan? Åh, du er da kun et barn, Smiranda! Skal jeg gå videre?  

 

ESMERALDA: 

Smiranda, hvem er det? Kan du nu ikke huske hvad jeg hedder? 

 

PHØBUS:  

J...jo..selvfølgelig!..Es..miranda...øh..Smeralda...øh...min engel!...Min erobring!  

 

ESMERALDA:  

Åh, du driller igen! Phøbus, elsker du mig virkelig? Sig du elsker mig! Sig du vil gifte dig? 

 

PHØBUS: 

Øh...giftes?....Min smukke ?... Er kærlighed ikke lige god, selvom man ikke vil betale en præst for 

at sige noget pladder på latin?  

 

Hun trækker pludselig sin dolk,peger den mod hans bryst  

ESMERALDA:  

Må jeg se din?  

 

PHØBUS:  

Min?...Øh..min?  



 

 

 

ESMERALDA:  

Ja, din kniv! Tag den! Lad mig se hvad du er værd! Hvad skal jeg med en beskytter hvis han ikke 

kan forsvare sig? 

 

Phøbus smider frakken,trækker sin dolk. De fægter kort. Phøbus skærer til slut hendes kjolestrop, 

så den falder ned og peger dolken mod hendes hals. 

 

ESMERALDA: 

Jeg lægger mine våben! Jeg overgiver mig! Jeg er din! Åh, Phøbus. Jeg tilhører dig, gift eller ej! 

Lad mig være som du vil have mig! Din elsker, sigøjner, din gadetøs! Engel for evigt den lykkelig-

ste pige i verden! Jeg kan ikke nå højere! Jeg elsker dig! 

 

Mænd - Tekst 3 - Læs FROLLO 

FROLLO:  

Esmeralda. 

 

ESMERALDA:  

Hvem er De?  

 

 

FROLLO:  

En præst. 

 

ESMERALDA : 

En præst? Er det Dem? Den frygtelige aften. Det var Dem! Åh, Phøbus!  

 

FROLLO: 

Ti stille med det navn! Kun jeg kan redde Dem fra torturen! Erkend Dem skyldig nu, og jeg skal 

gøre hvad der står i min magt! 

 

ESMERALDA: 

De, morder! Jeg vil hellere dø! De har forfulgt mig så længe, og er skyld i min  

ulykke! Hvad er De for et menneske? Hvorfor hader De mig sådan? 



 

 

 

FROLLO: 

Esmeralda, forstår du da ikke at jeg elsker dig til vanvid! En fortabt sjæls kærlighed! Du har vakt 

følelser til live i mig! Før jeg mødte dig var jeg lykkelig! Jeg kan ikke befri mig fra dig! I hvert et 

billede ser jeg dit ansigt. I hver en lyd hører jeg din stemme! Fra den dag jeg så dig første gang din 

dans, din ufattelige skønhed, de sorte øjne, mistede jeg kontrollen over mig selv. Selv om natten 

vågnede jeg badet i sved! Jeg ville røre dig! Være sammen med dig, og samtidig anråbte jeg Herren 

om at befri mig fra din trolddom! Den forbandede kaptajn kom i vejen! Du havde forhekset mig! 

Det blev hans, din og min ulykke. Vi kan stadig nå at redde vor kærlighed! Flygt med mig, Esme-

ralda! I nat! 

  

ESMERALDA: 

Phøbus! 

 

FROLLO: 

Stille med det navn! Det navn er skyld i vor ulykke! Han elskede dig ikke, som jeg! Esmeralda, du 

ødslede din skønhed på en dum pralhals! Hans kærlighed var kun på overfladen! Han ville aldrig dø 

for dig! Rejs med mig!  

 

ESMERALDA: 

Aldrig! Vig fra mig! Udyr! Hjælp! Frels mig, Phøbus!  

 

FROLLO: 

Han er død! Forstår du det? Død! Du er endnu besat af ham! De vil drive djævelen ud af dig!Tortere 

dig! Og jeg kan jeg ikke hjælpe dig! Åh, Esmeralda! Jeg elsker dig til vanvid! Sig. at du føler blot 

den mindste smule til gengæld! Frels mig fra dette mareridt! Flygt med mig! Elsk mig! Åh Gud! 

Esmeralda! Jeg bønfalder dig! 

  

ESMERALDA:  

Hvordan skulle jeg nogensinde kunne elske et slimet kryb. 

 

FROLLO: 

Så dræb mig! Din satan! Dræb mig!  

 

 



 

 

Mænd - Tekst 4 - Læs GRINGOIRE 

GRINGOIRE:  

Esmeralda? Kan du høre mig? Det er mig, Gringoire! Sover du? Åh nej! Hvor ser du ud! De bæ-

ster!Quasimodo vidste hvor du var og ledte mig herned. Vi snød vagterne! Jeg er kommet for at 

befri dig! Nej! nej! Jeg kan ikke få dem op! Det nytter ikke! Jeg har forfattet en appel til kongen: 

“Hvorledes kan folket have tillid til Dem, majestæt hvis De blot lader adelen og kirken gradbøje 

lovene efter forgodtbefindene? Forbarm dem over de uretfærdigt dømte, som rådner i vore fængsler. 

Stands disse umenneskelige hekseprocesser! Befri den uskyldige Esmeralda, og folket vil elske 

Dem!” Og ved du hvad, Esmeralda? Selvom du ikke hører mig? Jeg har fået det trykt i en af de ny-

modens trykkeriapparater, og Clopin og hans pjaltefolk har spredt det overalt byen Man siger at 

kongen har læst det. Jeg håber han har ... Der kommer nogen! Fat mod, Esmeralda! Bare du kom-

mer frelst igennem! Et rigtig kys får man vel heller ikke dennegang…  

 

Mænd - Tekst 5 (synges) - Syng JAQUES CLOPIN 

JAQUES CLOPIN:  

JEG ER EN LISTIG FÆTTER 

TIL EN FULDFED KÆTTER 

DER BLEV BRÆNDT OP PÅ BÅLET FORLED ́N 

HAN VAR EN REN TRENDSÆTTER 

FOR DE FØLGENDE NÆTTER 

VAR DER FLERE END HAM DER BLEV SVEDEN 

FORDI HAN NÆGTED ́ AT BE ́ FOR SIT LIV 

HAN HAD ́ ALDRIG BEDT NOGEN OM NOGET -INKLUSIV - AT HAN AL-TIDER TOG 

HVA ́ DER PASSEDE HAM 

SÅ NU TOG HAN BILETTEN 

FIK RØG I RUMPETTEN 

OG SMAGTE PÅ HELVEDES ILD  

 

MIN NAVN ER - JAQUES - CLO- PIN  

ALTID PÅ JAGT EFTER DINE - PÆNG ́ 

HAN SLÅR SIN KLO I DIG - GØR JAQUES CLOPIN 

 

JEG HAVDE EN KRUDT-UGL ́ KONE 

HUN VAR HEKS - MATRONE 

HUN BLEV SKUDT UD AF BÅLET - SÅMÆND 



 

 

EN RIGTIG LYN-RAKET ́ER 

EFTER FIR ́ TYVE NÆTTER 

ER HUN LANDET PÅ BLOKSBJERG IGEN 

SÅ VI HAR FESTET OG MORET OS SIDEN 

OG MIRAKLERNE SKER - NÅR DE SKER - SOM JEG SI ́R JEG VIL ALDRIG SI ́ NEJ - NÅR 

DE TILBYDER SIG’ BÅDE AFRO OG DITTE 

DE ER SÅ BESKIDTE 

OG NO ́EN ALLERHELVEDES PI ́R  

 

MIT NAVN ER - JAQUES - CLO- PIN  

ALTID PÅ JAGT - EFTER DINE PÆNG ́ 

HAN SLÅR SIN KLO I DIG - GØR JAQUES CLOPIN  

 

 

Mænd - Tekst 6 (synges) - Syng QUASIMODO 

QUASIMODO: 

DET RINGER ALTID FOR MIT INDRE ØRE BIM BAM - BIM BAM 

OG LÆNGE EFTER KAN JEG ALTID HØRE BIM BAM - OG BAM  

DET ER SOM OM AT DET MAN ELSKER SMERTER EEN SÅ ALLERMEST 

JEG HÆNGER FAST I DINE LÆBER OG HØRER KUN DE ORD DER SES 

  

DET SYNGER ALTID I MIN INDRE STEMME BIM BAM - BIM BAM  

OG RUNGER FOR DE HÅB SOM HJERTET GEMME BIM BAM - OG BAM  

DET ER SOM OM DET ALTID LÆNGES EFTER EEN AT HOLDE AF 

DET BANKER EFTER DINE LÆBER NÅR DE ER ALT FOR LANGT HERFRA 


