
MARIE OG THEO INTRO TIL – 
HA BET ER BLEVET TÆNDT, 2023 

Torben: Sådan Vejleeeee!!! Velkommen til koncert i VEJLE MUSIKHUUUUS!!! 
Hvor er det bare fantastisk at se så mange!  
Lad os starte ud med at give jeres lærere en kæmpe hånd, fordi de gjorde det 
muligt, at I kunne med! 
Og giv lige Kommunen en kæmpe hånd for opbakningen til koncerten, så vi kunne 
gennemføre. Hvor er det bare vildt! 
Før vi går i gang med koncerten, er der lige et par ting, som I skal være med til, for at 
det kan blive en fantastisk koncert. 
Nummer ét: Lad være med at pifte eller skrige undervejs, fx efter sangene. Det gør 
ondt i ørerne på dem foran og ved siden af. 
(Marie og Theo har sneget sig op bag fra) 
M: Pssst! 
T: Hey, du der! 
To: Hvem, mig? Hej Marie og Theo! Hvad vil I to her? 
M: Du er ik’ for god til det der præsentation, så vi vil afløse dig! 
T: Du har brug for det, tro mig! Det er pinligt! 
To: Jamen, hvorfor skulle jeg… 
M: Fordi VI har lavet en JULEKALENDER! Den hedder KONGESØN! 
T: Ja, nemlig! Har du måske det? 
To: Nææh! 
M: Og vi to har charme! 
T: Har du måske det? 
To: Ej, hold nu lige vejret! 
(Marie og Theo kigger arrigt på hinanden og er lige ved at eksplodere) 
M: Tager du gas på os!?!?!? 
T: Vi er dukker Einstein. Vi KAN IKKE HOLDE VEJRET! DISKRIMINATION!  
To: (Prøver at holde hånden for munden på Theo)  
T: (Arrigt) DET NYTTER IKKE NOGET AT HOLDE MIG FOR MUNDEN!!! TROR DU, DER 
KOMMER LYD UD AF DEN HER MUND? ÆJGH MAND! 
To: Ok, ok. I virker rimelig opsatte på det her. Jamen, så vis, hvad I kan! 
M: Tak! Det var på tide! 
T: (Råber efter Torben) Og så må du godt gå Gammelsmølf! 
M: Ok, ok alle sammen. Så er det kun os, og I skal hjælpe det kor, der kommer ind 
lige straks med at få taget til at ryge af bygningen. 
T: Er I med på det? 
T/M: ER I MED PÅ DEEEET? 
M: Ok, det første I kan gøre er at hjælpe med at klappe med under omkvædene. 
Klap efter mig: (Min tur, jeres tur…) 
T: Ok, så sætter jeg musikken i gang. 



M: Sådan, feeeedt. Så når koret klapper, så klap sammen med dem. Det er mega 
fedt! 
T: Og så skal vi synge sammen! Det er mega sejt!!!  
Hver gang, der er tekster på skærmen bag os, så syng med! 
M: Lad være med at tænke på, hvad din sidemakker tænker. Bare syng med! Sang 
gør glad! Og pyt med, om I kender sangen. 
T: Skal vi prøve? 
M: Ja, lad os synge noget fra den sidste sang i dag! 
(Et barn er født sættes på sidste vers og omkvæd) 
T: Vi kan ikke høre jer!!! 
M: Wouw, I kan synge. Det er jo helt vildt! 
T: Sejt, sejt, sejt! Det ville ham den gamle altså ikke have kunnet få dem til. 
M: En anden ting vi glæder os helt vildt til er at danse med jer. Derfor har koret lavet 
nogle dansevideoer, der kommer op på skærmen på nogle af sangene. 
T: Ligeså snart I ser dem, så skal I hoppe op af sædet og danse med i bedste Just 
Danse stil! 
M: Er I med på det? 
T/M: Er I med på det? 
M: Ok, op og stå. Ligeså snart I ser noget, der ligner de her dansere bag os, så hop 
op, få bevæget jer og vær med!  
Op og stååååå!!! 
T: Wouw, Marie. De er faktisk ret gode! 
M: Ja, og hende der. Wouw! Man sku’ tro, hun var professionel! 
T: Drengene er faktisk også ret dygtige! Har du lige set?! 
M: Wouw, hvor I seje. Og hooooldt! Når danserne forsvinder fra skærmen, så sæt jer 
bare ned i en fart, og nyd sangen. 
T: Næste ting Marie. 
M: Nåååh ja. Her har koret virkelig brug for jeres opbakning. Fordi lyset i salen er 
slukket, kan koret ikke godt se jer. Så når de har sunget en sang, vil I så ikke nok gi’ 
dem en kæmpe klapsalve for deres indsats? 
T: Skal vi ikke lige prøve, om det er et godt publikum, vi har her i dag Marie? 
M: Jo, lad os. Når jeg har talt til tre, så klap det vildeste I har lært, som om en sang 
lige er slut.  
Én – to – tre: Klaaaaaaaap!  
T: Og vi klapper, og vi klapper og vi klappeeeeer!! 
M: Ja tak. Holdt, holdt! 
T: Stoop! Hvor var det vildt. I er det bedste publikum man kunne ønske sig.  
M: Er I klar til koncerten!? 
T/M: Er I klaaaar!? 
T/M: Så tæl ned sammen med os. 
10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1- 
T/M: Velkommen til HÅBET ER BLEVET TÆÆÆÆÆÆNDT!!! 
 


