
Vejledning til CD til musicalen 
„Sørøver Søren og hans skrækkelige mor“

01                       Mayas sang (Sang 1)                            side   9 
02                       Sørens pralesang (Sang 2)                   side 10
03                       Sørens pralesang (Sang 2)                   side 15
04                       Skælde Smælde Sangen (Sang 3)       side 17
05                       Kaptajnens klagesang (Sang 4)           side 19
06                       Kaptajnens klagesang (Sang 4)           side 20
07                       Sørens pralesang (Sang 2)                   side 22
08                       Sørøver Sangen (Sang 5)                      side 24
09                       Papegøjeverset (Sang 6)                       side 26
10                       Papegøjeverset (Sang 6)                       side 27
11                        Morens sang (Sang 7)                           side 28 
12                       De indfødtes sang (Sang 8)                 side 32
13                       Høvdingesønnens sang (Sang 9)        side 36
14                       Sørens pralesang (Sang 2)                   side 37
15                       Sørens pralesang (Sang 2)                   side 37
16                       Sørens pralesang (Sang 2)                   side 38
                            Brug pauseknappen
17                       Sørens pralesang (Sang 2)                   side 38

Første slutning
18                       Papegøjeverset (Sang 6)                       side 39 + 41
19                       Soldaternes mobbesang (Sang 10)      side 44
20                       Papegøjeverset (Sang 6)                       side 45
21                       Papegøjeverset (Sang 6)                       side 49
22                       Papegøjeverset (Sang 11)                     side 49
23                       Papegøjeverset (Sang 6)                       side 49

Anden slutning
24                       Morens sang (Sang 7)                           side 52
25                       Bryllupssamba (Sang 12)                     side 53
26                       Bryllupssamba (Sang 12)                     side 55

Tredje slutning
27                       Sørens værtshussang (Sang 13)          side 60                        
                            Man kan sige replikkerne, mens musikken spiller.
28                       Papegøjeverset (Sang 6)                       side 61

Ekstra sange
29                       Admiral Jims sang (Sang 14) 
30                       Søsterens sang (Sang 15)
31                       Mandskabets sang (Sang 16)
32                       Sørøver Søren historien 
                            Kan bruges som indledning el. afslutning, hvis man vil – 
                            se sangbogen.



Forklarende tekst til musical singbacken

Det kræver en „lydmand“ at bruge singback CD’en. Musicalen har jo tre 
slutninger at vælge imellem, hvis man ikke laver sin helt egen slutning.
Til hver af de tre slutninger hører der en sang. De er alle med på CD’en. Der 
skal derfor „plukkes“ i sangene.

Man kan vælge kun at bruge et udvalg af numrene. Her skal der så 
også „plukkes“.

Man kan ligeledes undlade at bruge musik til nogle af sangene. F.eks. kan 
„Sørens pralesang“ synges á capella.

„Lydmanden“ skal bruge CD afspillerens pauseknap – mellem nogle 
af versene.
Det fremgår tydeligt hvor, når man sidder med manuskriptet foran sig.

Nogle af sangene er meget lange på CD’en. Det er ikke meningen, de skal 
spilles i deres fulde længde. Den ekstra længde giver rigelig plads til 
at fade ud i.
Lydmanden er her ansvarlig for at fade musikken.

Man kan eventuelt også lade musikken spille, mens man skifter scene.

                       VIGTIGT: 
                       Det er vigtigt at huske det tidligere lydniveau, når             
                            man har fadet i en sang!

                            Volumenknappen skal med andre ord skrues op igen – efter en 
                            udfadning – og før det næste nummer.

Sidetallene i vejledningen refererer til den reviderede CD-rollehæfteudgave: 
„Sørøver Søren og hans skrækkelige mor – en grum musical med 3 slutninger“. 
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