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Velkommen
Vi er utrolig glade for at byde dig velkommen på 
Fredericia Musicalteater, og vi glæder os til at 
præsentere dig for vores udgave af MURDER BALLAD, 
der opføres i Danmark for første gang – selvfølgelig 
på dansk! 

Stykket er fyldt med spænding i bedste crime 
scene-stil med en handling, der vil få dig ud på 
kanten af stolen.  Og med den lækreste rockmusik 
til at binde det hele sammen.

Vi har været igennem en udfordrende tid, der på 
mange måder har betydet en ny virkelighed for

os alle, men nu er det tid at se fremad og se på  
de muligheder, som ligger foran os. Hos Fredericia 
Musicalteater har vi arbejdet hårdt og er nu klar til 
at præsentere nye og vedkommende forestillinger  
til dig, der elsker musicals.

Vi håber, du får en fest med både MURDER BALLAD 
og de andre arrangementer, vi fremover tilbyder 
på Fredericia Musicalteater.    

Rigtig god fornøjelse

KREDITERING
MURDER BALLAD

Conceived by and with book and lyrics by Julia Jordan

Musik and Lyrics by Juliana Nash

Performed by arrangement with Music Theatre International

Orchestrations and Vocal Arrangement by Justin Levine

Originally presented Off-Broadway by MTC Productions, Inc.  
Niclas Nagler, Richard Frankel, Tom Viertel, Steven Baruch, Marc 
Routh, Simone Genatt Haft, Susanne Adamski, Scott M. Delman

Originally presented by New York Stage and Film Company 
and The Powerhouse Theater at Vassar in July, 2012

Originally produced in New York City by the Manhattan 
Theatre Club, Lynne Meadow, Artistic Director, Barry Grove,
Executive Producer on October 31, 2012

Murder Ballad was workshopped as a part of Playtime,  
a program of New Dramatists

Ole Justesen
Administrerende direktør

Ferry Hogeboom
Kunstnerisk direktør
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Murder Ballad er et drama, der handler om Hannah. En ambitiøs 
og livlig kvinde der umiddelbart har alt, hvad man kan ønske sig, 
men som lever med en frygt for at gå glip af livets muligheder. 
Hannah er splittet mellem sin »farlige« ekskæreste og hendes 
trofaste, men mere almindelige, ægtemand.

En sexet bartender fungerer som showets fortæller og gennem 
energiske og melodiøse pop- og rockmelodier, får vi historien  
om det lidenskabelige trekantsdrama:

Da Hannah slår op med den charmerende, men rå, bar-ejer Tom, 
løber hun lige i armene på Alex, en stille studerende. De to bliver 
gift og får en datter, men som tiden går, begynder Hannah at 
savne det farlige liv med sex og alkohol. I smug opsøger hun Tom 
på hans bar, og de to genoptager deres passionerede forhold. 
Men hvor længe går der, før Hannah igen savner det stille familieliv? 
Fortryder hun sit valg? Og er alt nu for sent?

En dampende hed fortælling om kærlighedens tvistede veje, de 
kompromiser vi indgår i dens navn og de hemmeligheder, der kan 
blive dens undergang.

Murder Ballad er en gennemkomponeret 1-akts forestilling, skabt 
af Julia Jordan, som er en Jonathan Larson Award vinder og to 
gange finalist ved Susan Smith Blackburn Prize. Hun har skrevet 
manuskript og sangtekster til forestillingen, mens musik og 
sangtekster er skrevet af indie rock kunstneren Juliana Nash.

Den originale produktion på Off-Broadway blev både nomineret til 
en Outer Critics Circle Award for bedste Off-Broadway musical og 
en Drama League Award for bedste musicalproduktion. Desuden 
blev den nomineret til fem Lucille Lortel Awards.

En farlig trekant          
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Der ligger et mord og venter… 
Hvem er morderen, hvem dør, 
hvem slår ihjel?

Mads M. Nielsen, instruktør
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Murder Ballad er – udover at være showets 
titel – en reference til en musikalsk 
sub-genre, hvor sange dedikeres 
til at fortælle historier om 
lidenskabsforbrydelser. 

Line Staun Jensen, fortæller
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Medvirkende
I rollen som Hannah ses Anne Fuglsig, som er uddannet fra Den Danske Scenekunstskole  
Musicalakademiet, Fredericia, og tidligere har medvirket i store musicals som »Shu·bi·dua  
– The Musical«, Disneys »Klokkeren fra Notre Dame - The Musical« og »Prinsen af Egypten«.

 
Anders Gjesing der har rollen som Tom, har også en perlerække af musicalroller bag sig,  
bl.a. i »We Will Rock You«, »Skammerens Datter I og II«, »American Idiot«, »Sanne – The Musical«,  
»Midt om natten« og senest »Atlantis«. 

 
Mads Æbeløe Nielsen spiller rollen som Alex og er ligeledes uddannet fra Den Danske 
Scenekunstskole Musicalakademiet, Fredericia. Han har medvirket i en lang række store 
musicals på både Fredericia Teater, Det Ny Teater og Det Kongelige Teater. 

 
Som Fortælleren ses Line Staun Jensen, der også er uddannet fra Den Danske Scenekunstskole  
Musicalakademiet, Fredericia. Hun har bla. haft roller i Disneys »Klokkeren fra Notre Dame  
- The Musical« og »Catch Me If You Can«.
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#29 Lad os slippe alt i nat – reprise
#30 Mit liv, min by – reprise 2
#31 Snak 4 
#32 Jeg står klar
#33 Snak 5
#34 Inde i hende - reprise
#35 Fortæller 10
#36 Du er min - reprise
#37  Et mesterværk i sort og hvidt  

– reprise

#38 Fortæller 11
#39 Gå din vej / Løfter – reprise
#40 Hjerter og klør / Snak 6
#41 Finale

#15 Fortæller 6
#16 Hannah
#17 Fortæller 7
#18 Et kys kan ikke vaskes af
#19 Fortæller 8
#20 Morgenrød og natsort
#21 Snak 3
#22 Mit navn
#23 Et mesterværk i sort og hvidt
#24 Morgengry - reprise
#25 Skabt til længsel
#26 Svar mig nu
#27 Du er min
#28 Fortæller 9

#1 Murder Ballad
#2 Fortæller 1 
#3 Mit liv, min by
#4 Fortæller 2
#5 Kys mig
#6 Lad os slippe alt i nat
#7 Løfter
#8 Fortæller 3
#9 Bedre end det burde være
#10 Et mesterværk, tema
#11 Mit liv, min by - reprise / Fortæller 4
#12 Snak 1 / Fortæller 5
#13 Morgengry
#14 Snak 2

Sangliste

Bandet
Casper Facius  |  kapelmester, keys og akustisk guitar
Dennis Pedersen  |  trommer
Rasmus Birk  |  guitar
Anders Bækgaard Pedersen  |  bas
Jacob Trautner  |  keyboardprogrammering og kapelmesterassistent
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Vi er alle skabt til længsel, men i mødet 
med hinanden rammer vores tvivl og 
sårbarhed os, så det kan være svært 
at sige, hvad det er, man ønsker sig fra
den anden. Ingen får for evigt, alt hvad 
vi har, er i dag.

Anne Fuglsig, Hannah
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Holdet bag Murder Ballad:

Mads M. Nielsen  |  instruktør
Ernestine Ruiz  |  koreograf
Rob Hartmann  |  producent
Mads Æbeløe Nielsen  |  oversættelse
Lise Marie Birch  |  scenografi
Anna Juul Holm  |  kostumedesign
Michael Skytte  |  frisør
Danny Bækmand Testern  |  produktions- og forestillingsleder
Daniel Trelborg Hansen  |  instruktørassistent
Martin Jensen  |  lysdesign og afvikling
Thomas Bolvig  |  lyddesign og afvikling
Jesper Hansen  |  scenebygger
Bruno Macdonald  |  kulissemaler
Morten Gildberg-Hansen  |  nodeforberedelse

Pia Nørgaard  |  billetansvarlig
Line Ravn Gundal  |  foyer- og partneransvarlig
Susanne Bennetsen  |  administrator
Gitte Nikolajsen  |  pr- og marketingchef
Ole Justesen  |  administrerende direktør
Ferry Hogeboom  |  kunstnerisk direktør

Baunsgaard I Vasilios  |  webdesign
Søren Malmose  |  fotograf
Emilie Vinther  |  video
red zone  |  grafisk design

Tak til alle der har hjulpet med at lave forestillingen. 
Jeres opbakning og engagement har været uvurderlig.
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Vil du være en del af holdet?
Som samarbejdspartner med Fredericia Musicalteater får du et hav af 
lækre og oplevelsesrige muligheder. Du er selv med til at skræddersy  
aftalen, så  udbyttet bliver bedst muligt for begge parter, og så bliver du  
en del af et netværk med unikke oplevelser i og uden for teatrets rammer.

Har du lyst til at høre mere om de mange muligheder, så 
kontakt vores partneransvarlige.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Line Ravn Gundal
Foyer - og 
partneransvarlig

t: 53 73 96 05
e: line@fredericiamusicalteater.dk

MURDER BALLAD



FREDERICIA MUSICALTEATER PRÆSENTERER  
EKSKLUSIVT DEN INTERNATIONALE HITMUSICAL
   

   

EN NY MUSICAL
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Mød vores stærke hold af partnere 

MURDER BALLAD
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Hvorfor vente til der er fuld booket? 
Har du endnu ikke bestilt din billet til Come From Away? Eller glemte 
du at booke bord, da du bestilte billetterne? – du kan nå det endnu.

Brug QR-koden til at bestille dine billetter samt booke bord på 
udvalgte restauranter. 

Har du allerede købt billet, så vælg den rigtige dato og tryk på 
Klik her for at se vort udvalg, så guider vi dig direkte til bestilling 
af bord samt til en udsøgt middag.

MURDER BALLAD



FREDERICIA MUSICALTEATER PRÆSENTERER EKSKLUSIVT 
DEN INTERNATIONALE HITMUSICAL

   

   

EN NY MUSICAL

COMEFROMAWAY.DK

21. OKTOBER 2022 

FREDERICIAMUSICALTEATER.DK



FREDERICIAMUSICALTEATER.DK

Bluetail Berry Blaze
En klassisk, frugtig og sød-syrlig bramble 
cocktail-fortolkning på solbær, tranebær, 
citron og lime. 

Med økologisk gin destilleret af Njord.

KØB DIN DRINK PÅ SCENEN

Murder Ballad drink er sponseret af Carlsberg


