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Sommerforestillingen 2018: Singin’ in the Rain 

 

 

For 18 år siden var Nyborg Voldspil de første i Skandinavien, der havde fået rettighederne til Singin’ 

in the Rain, og nu er det så frem med paraplyen igen, når der hele sommeren skal synges og danses i 

regn. 

 

Med Singin’ in the Rain tager Nyborg Voldspil publikummet med til Hollywood i 1920’erne. Don 

Lockwood og Lina Lamont er det hotteste par i Hollywood. De bliver beskrevet som det perfekte par, 

og alle venter, at de snart vil offentliggøre deres forlovelse. Alle undtagen Don Lockwood selv. Han 

bryder sig nemlig ikke synderligt om Lina. Hun ser godt ud, men hun er aldeles dum, og hendes 

stemme er forfærdelig. For hende er det virkelig et held, at filmene, de indspiller, er stumfilm. Efter 

premieren stikker Don Lockwood af fra fansene og møder ved et tilfælde Kathy Selden, som han 

bliver forelsket i. 

 

Don og Linas første forsøg med talefilm bliver katastrofalt. Filmen er ikke en komedie, men alligevel 

går publikum grinende fra biografen, for aldrig har de set en så ringe og komplet latterlig film. 

Fiaskoen er ved at ruinere filmselskabet, men til alt held kommer Dons ven, Cosmo Brown, med en 

god ide: Lav filmen om til en musical, og lad Kathy synge i stedet for Lina. Der er bare et problem; 

Lina kan ikke udstå Kathy. 

 

Hele historien er krydret med gode sange som ”Make Them Laugh”, ”Good Morning ” og hittet over 

dem alle ”Singin’ in the Rain”. 

 

På det kreative hold bag forestillingen er Vicki Berlin og Nikolaj Tarp, der skal stå for instruktionen, 

Peter Friis er koreograf, Kristne Becker Lund skal stå for sang- og korinstruktion og i spidsen for 

orkestret står Mads Lunde.  

 

Der vil være audition på Singin’ in the Rain den 13. og 14. januar 2018, og der vil være tilmelding 

via Nyborgvoldspil.dk. 

 

 

For yderligere information kontakt: 

PR-Chef Palle Gram på tlf. 22 77 60 12 


