
 

 

ROLLELISTE ROCK OF AGES 

*Alder er kun vejledende  

LONNY (Mand 18 – 35)  

Forestillingen fortæller. Lonny hopper ind og ud af historien og binder det hele sammen for publikum. Han 

er også med i historien som en der arbejder på ”The Bourbon Room”. Han interagerer meget med publikum 

og skal eje scenen, være ovenpå historien og have masser at rockattitude. - Lonny har solosang. (Tenor)  

 

DREW (mand 18 – 25)  

Historiens mandlige hovedperson, som arbejder som opvasker på ”The Bourbon Room” og drømmer om at 

blive rockstjerne. Hans kunstnernavn er Wolfgang Von Colt, og er ellers en lidt generet fyr. – Drew har 

meget solosang. (Tenor) 

 

SHERRIE (Pige 18-25) 

Historiens kvindelige hovedperson, som rejser hjemmefra i håbet om at blive en stor skuespillerinde. Hun 

er lidt af en rebel med en stærk personlighed, men til tider lidt naiv. – Sherrie har meget solosang. (Sopran) 

 

DENNIS DUPREE (Mand 25 – 40)  

Ejeren af “The Bourbon Room” som er et spillested for up-coming rockbands. Det går dog ikke så godt med 

forretningen, og Dennis overvejer om han skal lukke butikken eller kæmpe videre. Han er en flink og rolig 

fyr, lidt som en far for Drew. Dennis har meget solosang. (Baryton/ Tenor) 

 

HERTZ (mand 25 – 40) 

Tysk entreprenør, stiv og kølig forretningsmand, som gerne vil tjene en masse penge, og udrydde rock n’ 

roll.  – han har lidt solosang. (Baryton/ Tenor) 

 

FRANZ (mand 18-25) 

Tysk, søn af Hertz og underkuet af sin far, selvom han har en mere følsom side. Bliver kærester med Regina. 

Lidt flower power og flamboyant i sin udstråling. – han har solosang. (Baryton/ Tenor) 

 

JUSTICE CHARLIER (kvinde 25-40) 



 

 

Ejer Venus Strip Club, business woman og mor for stripperpigerne, rummelig men kontant – Hun har solo 

sang. (Alt) 

 

REGINA (Kvinde 18-30) 

Borgmesterens assistent, Flower power, nede med rock and roll, fri hash m.m. – frisindet, - Hun har Solo 

sang. (Mezzo Sopran)  

 

BORGMESTER (Mand 25-40) 

Uden rygrad, falder for penge og visioner, naiv. 

 

STACEE JAXX (mand 25-35) 

Forsanger i Arsenal, selvoptaget, forelsket i selv, narcissistisk, bruger sit image til at udnytte unge lækre 

piger. Rockattitude – Han har meget solo sang (Tenor) 

 

- Biroller 

 

SHERRIES MOR  

SHERRIES FAR  

JOEY PRIMO - Efterfølger i Arsenal. 

CONSTANCE SACK - Reporter.  

JA’KEITH GILL – Manager. 

Servitrice  #1  - Sherries veninde – Lidt solosang  

PRODUCER   

CANDI  

 

Derudover skal der bruges dansere, demonstranter, groupies, bargæster, kor 


