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Hvordan er revystjernen Christine Astrid nået så langt -
og bliv den nye Susan Himmelblå

31 okt. 2019 kl. 17:26

Bo Jepsen bje@fyens.dk
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Tirsdag den 5. november kl. 19 har Kerteminderevyens Venner Christine Astrid,
der er opvokset i Odense, som gæst i Samlingsstuen i Andresens Købmandsgård.

- Det bliver helt forrygende. Christine har i mange år været mellem mine
foretrukne revystjerner, og jeg har hvert år foreslået hende for Mads Nørby, så
jeg følte det lidt som en personlig triumf, da det lykkedes at få hende med,
fortæller Svend Novrup fra Kerteminderevyens Venner. - Vi skal høre noget om,
men hvordan gik det til, at Christine kom på Det Danske Musical Akademi i
Fredericia, og hvordan har det været på sine kvalifikationer at arbejde sig frem
fra mindre musicalroller i "High School Musical 2", "Mama Mia", "Grease" m.m. til
hovedroller som i "Saturday Night Fever" over for Silas Holst.

Lørdag aften sendes Kronprinsparrets Prisuddeling live fra Odeon i Odense på
DR 1.

- Derfor har jeg og Christine Feldthaus i de forproducerede sjove indslag på
aftenen rendt rundt i Odense og fundet alle de historier, som H.C. Andersen ikke
skrev, fortæller Bo Bomuld Wittendorff.

- Vi har ledt efter troldenumser på træerne i Den Fynske Landsby, drukket en
girafføl hos girafferne i Odense Zoo, spist brunsviger i pedalbåd på Odense Å og
sluttet af med en velfortjent øl på Lørups.

Frøbjerg Festspil skal i sommeren 2020 opføre musicalen ”Midt om natten”, der
er baseret på den danske kultfilm af samme navn fra 80'erne, og i den
forbindelse bliver der holdt audition lørdag den 9. november.

- ”Midt om natten” er en skøn musical med et sjovt og skævt persongalleri, der
appellerer til mange forskellige typer, oplyser Knud Møller, formand for Frøbjerg
Festspil.

Der skal til musicalen bruges ca. 40 medvirkende i alderen 16-75 år fordelt på
skuespillere, dansere og ensemble, der sammen har lyst til at bruge sommeren
på Frøbjerg Bavnehøj.

Auditionen foregår i Samlingshuset, Frøbjergvej 76A, Aarup. Tilmelding og
yderligere information findes på www.frobjerg.dk, og af hensyn til
planlægningen skal man tilmelde sig forud.

Ud over Benny, Arnold og Susan Himmelblå kan nævnes roller som Spacey,
Mona, Kranen, rockerchefen Rottekongen, Manse, Nalle, Achmina, Freddy og Pia
Buhmann, politikeren, som ønsker at jævne fribyttersamfundet ”Haveje” med
jorden.

- Så der er i musicalen mange gode karakterroller for den interesserede
skuespiller, fortæller instruktør Carsten Friis.
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Christine Astrid fortæller om sit liv og karriere. Foto: Michael Bager
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Foredragsholder og livsstilsekspert Christine Feldthaus. Foto: Scanpix

Holdet der spillede ”Footloose - The Musical” i år. Vil du være med på holdet til ”Midt om natten” i
2020, så er der audition den lørdag den 9. november. Pr-foto
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