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Velkomst

Nyborg Ungdomsskole byder jer rigtig hjerteligt velkommen til dette års rock-

musical ”Caribia”, som er den 18. i rækken. Vi har arbejdet på vores mu-

sical hver tirsdag samt de fleste lørdage siden oktober, og glæder os nu 

meget til at vise jer det færdige resultat. Det er blevet til en musical med 

spænding, humor og romantik – 12 nye sange og 50 unge medvirkende, 

der er klar til at trykke den af. Vi har lavet dette program for at give jer et 

indblik i handlingen, vores metoder og vores tanker bag dette års fores-

tilling. Vi håber, I tager godt imod det, og ønsker jer rigtig god fornøjelse.

"Og du våger over os - Mørkets sol på nattens himmel"



Handlingen i "Caribia" 

Vores historie starter på en båd i Det Caribiske Hav, der hvirvles ind i en vold-

som storm. De godt 30 unge ombord lander på en lille ø, hvor de nu må 

prøve at klare sig, så godt de kan, indtil redningen kommer. Øen er beboet 

af et tilsyneladende venligt folk, der kun består af unge, smukke kvinder. 

Men ikke alt er, som det skal være. Lidt efter lidt deles de unge i to grup-

per, som bekæmper hinanden. Det bliver ikke bedre af, at folk forsvinder 

fra øen. Én for én bliver de færre og færre, mens problemerne og spænd-

inger bliver større og større. Men intet er, som det ser ud til at være…

"Der er noget i luften - en sødlig dejlig duften -

den får mig til at glemme al fornuften"



Amalie Majgaard:

Louise

Anders 
Bang-Olsen:

Christian

Anna E. Holm:

Aya, danser

Anne Sophie 
Ammentorp:

Anette, danser m.fl.

Camilla R. 
Jakabsen:

Ida, danser

Carina Jensen:

Lahma, danser

Cecilie E. Zoega:

Sofie m.fl.

Heidie K. Petersen:

Lærke

Isabella S. Fjerbæk:

Leanda, danser

Jakob Schjoldager:

Frederik m.fl.

Jess H. Lindholm:

Simon, danser m.fl.

Joan P. Bloom:

Julie

Julie B. M. 
Andersen:

Stinna

Julius B. Harrebek:

Thomas m.fl.

Skuespillere



Julie B. M. 
Andersen:

Stinna

Kamilla Lundtofte:

Kari, danser

Kathrine L. 
Pedersen:

Trine m.fl.

Lauge K. M. 
Haaning:

Nicklas

Liv T. Nielsen:

Jonna m.fl.

Maja H. Boysen:

Mille, danser

Maria S. 
Hjorthaab:

Tamara, danser

Maria Nielsen:

Ashuna, danser

Mette O. Hansen

Marie m.fl.

Mette S. Hansen:

Lise m.fl.

Mikal K. Larsen:

Daniel

Mikkel Christiansen:

Jonas, danser

Nadia E. Aamand:

Kavita, danser

Nicoline F. Nielsen:

Laura

Nikolaj B. M. 
Andersen:

Mathias

Skuespillere



Patrick B. Dalager:

Benjamin, danser 
m.fl.

Rasmus R. 
Kromann:

Oliver

Selina K. Hansen:

Emilie

Simone 
Theilgaard:

Kathrine 

Sofie Vedkiær:

Sarai, Lizzie, 
danser

Stine H. Boysen:

Line m.fl.

Trine Ibsen:

Yaya, danser

Priscilla L. 
Bastrup:

Mette m.fl.

Sara M. Larsen:

Amalie

Simone M. 
Jørgensen:

Jenny m.fl.

Sine S. Madsen:

Kimmy

Steen H. Erichsen:

Kristoffer

Tommy B. Larsen:

Henrik

Vinca P. 
Bjørkbom:

Shuva, danser

Skuespillere



Alexander 
Baadsgaard:

Klaver

Jakob Buch 
Østergaard:

Guitar

Kasper Henriksen:

Bas

Lauritz Lepine:

Trommer

Lea Andreasen:

Kor

Stine Weber:

Kor

Bandet "The Kinky Beavers"



Bag om "Caribia"

Inspirationen til dette års rockmusical kommer fra William Goldings klassiker 

”Fluernes Herre”. Vi syntes, historien om drengene, der strander på en øde ø, 

og må bygge et samfund og lege voksne passede godt til vores aldersgruppe 

og rummede mange problemstillinger, som stadig er aktuelle i dag. Alligevel 

var det ikke uden bekymring, vi kastede os over opgaven. Vi var bange for, 

at handlingen nemt blev træg og ensformig, hvis vi var nødt til at holde hi-

storien i ét miljø hele vejen igennem. Samtidig ville det blive svært for os at 

skubbe handlingen fremad, så det ikke kun skulle handle om 42 unge men-

nesker, der sidder på en strand og venter på at blive reddet. Når vi så al-

ligevel turde kaste os ud i det, skyldes det, at vi valgte at give handlingen 

et twist. Nu er de unge ikke længere alene på øen, men omgivet af smukke, 

mystiske og sensuelle indfødte kvinder. Samtidigt forsvinder de unge én ef-

ter én. Hvad der mere skal ske, vil vi naturligvis ikke afsløre her, men kun 

sige, at når tæppet går for, og forestillingen er forbi, vil I forhåbentligt være 

enige med os i, at ”Caribia” er meget andet og mere end ”Fluernes Herre”. 

"De ryster røv og bouncer for os, mens de bader i et springvand"



Arbejdsproces

Hvert år bygger vi en rockmusical op helt fra bunden. For som en af de eneste 

ungdomsskolemusicals i landet skriver vi selv manuskript, musik og sange. 

Det giver en lang proces, men hos os er processen noget af det vigtigste. Vi 

arbejder nemlig ikke som de fleste andre musicals. Vi holder f.eks. ikke audi-

tions, men bruger først-til-mølle-princippet med plads til 42 elever. Det gi-

ver en masse udfordringer, da ikke alle er rutinerede skuespillere, sangere og 

dansere. Men det er lige præcis sådan, vi vil have det. At se hvordan de unge 

udvikler sig, bliver bedre og modigere gang for gang, er en sand fornøjelse. 

Især fordi det også smitter af andre steder. Vi har gennem 18 år set mange få 

mere mod på sig selv, på skolen og på livet, og det er for os en af de største 

glæder ved at lave rockmusical og en af grundene til, at vi bliver ved år for år. 

Mange af eleverne bliver også ved, selv efter de er blevet for gamle. Bag scenen er 

nemlig samlet en masse entusiastiske folk, som vil gøre alt for at få en storslået 

rockmusical op at stå. De fleste er gamle elever, som ikke har haft lyst til at slippe 

holdet helt, hvilket vi er meget glade for. Derfor lægger vi stor vægt på, at folk bag 

scenen er med i den kreative og udviklende proces inden for hver deres område. 



Bag scenen

Manuskript:   Signe O. Hansen, Jesper Nielsen, Torben Hansen
Sangtekster:  Signe O. Hansen, Sara O. Hansen, Jesper Nielsen
Komponister:  Nicolai Hansen, Louise Knudsen
Korarrangement:  Stine Weber, Louise Knudsen, Sara O. Hansen
Teaterinstruktion:  Signe O. Hansen, Jesper Nielsen, Torben Hansen 

Elida Terndrup
Musikinstruktion:   Nicolai Hansen, Louise Knudsen
Sanginstruktion:  Sara O. Hansen
Koreografi:   Signe O. Hansen, Carina R. Jakobsen
Stunt:    Pernille Karlby
Lys:    Martin Lucas, Jesper Lundemann, Rune Jørgensen 
Lyd:    Troels Persson
Rekvisitter og scene: Michael Hedam, Torben Hansen, Tobias Larsen, 

Anders Nielsen, Louise Jørgensen, Lotte Lykkebo
Kostumer:   Anja Lauritzen, Jytte Nielsen
Make-up:    Sia Kjær, Sheila Hansen
Plakat og animation: Kasper Andersen
Blæksprutte:  Djina Bjerre
Hjælpere til div.  Kathrine Jørgensen, Sarah Pedersen

Rockmusical 2009: "Korsets Kriger"

Mandag den 13. april 2009 vil der være premiere på Nyborg Ungdomsskoles 

19. rockmusical, ”Korsets Kriger”. Historien foregår i år 1219 i den lille by 

Haraldshoved, der besøges af den mystiske Halfdan. Han påstår, at han er 

kommet for at bygge verdens smukkeste katedral. Det bliver startskuddet til 

en hæsblæsende middelaldermusical om kærlighed og korstog, hvor Halfdan 

må bekæmpe både den dæmoniske jarl og fremmede riddere for at nå sit mål 

og få den, han elsker. Det bliver et musicalbrag, som I ikke må snyde jer selv 

for. Vi ses i april 2009.

"Vi har nået skyerne, troede ellers vi var faldet ned"



En speciel stor tak til

Borgeskovskolen for lån af lokaler•	
Efterskolen ved Nyborg for lån af lys•	
Tue Fabricius for hjælp til tryk af plakater mm.•	
BUMS for lån af div.•	
De forældre, der lavede mad til os under prøverne•	
Bent Lauritsen for musicalvideoen•	
Værkstedsafdelingen for kørsel af div. •	
Ole Bertelsen for indspilning af demo-cd´er•	
Danehofgarden for lån af møbler•	
Dreier og Co. for lån af stillads•	
De efterskoler som er vores trofaste publikum: Efterskolen ved Nyborg, •	
Skårupskolen mfl.
Alle de gamle elever, som glædeligt giver en hånd med•	
Samt en tak til dem, vi måtte have glemt!•	



1. akt
”Ouverture” 
Musik: Nicolai Hansen
”Øde Ø”: Simone J, Nicoline, Anders og Vinca
Tekst: Sara O. Hansen, Signe O. Hansen Musik: Louise Knudsen
”Det Nye Liv”: 
Priscilla, Mette O, Rasmus, Nadia, Patrick, Kathrine og Simone J.
Tekst: Signe O. Hansen Musik: Nicolai Hansen
”Lege Sammen”: Camilla og Vinca 
Tekst: Jesper Nielsen Musik: Nicolai Hansen
”Caribia Magic Mushrooms”: Liv, Anders og Simone J
Tekst: Sara O. Hansen Musik: Louise Knudsen
”Riversong”: Mikkel og Sten
Tekst: Sara O. Hansen Musik: Louise Knuden
”Skibsbyggerdrømme”: Mette O., Lauge
Tekst: Jesper Nielsen Musik: Nicolai Hansen
"Under et hav": Nicoline
Tekst: Jesper Nielsen Musik: Nicolai Hansen
"Håbets Forlis": Mikal, Lauge 
Tekst: Signe O. Hansen Musik: Nicolai Hansen

2. akt
"Caribia": Stine W, Lea 
Musik: Louise Knudsen
"Ritual til Månen": Mikal 
Tekst: Jesper Nielsen Musik: Nicolai Hansen
"Mon du elsker mig": Anna, Rasmus
Tekst: Signe O. Hansen Musik: Louise Knudsen
"Bedre end i går": Mette O., Priscilla, Cecilie
Tekst: Signe O. Hansen Musik: Louise Knudsen
"Montagen": Mikal, Lauge
Tekst: Jesper Nielsen  Musik: Nicolai Hansen

"Endelig hjem": Pricsilla, Patrick, Rasmus, Anna, Vinca
Tekst: Jesper Nielsen Musik: Nicolai Hansen

"Et lille urørt paradis -

Hvor alle længslerne befries"


