
FAME Rolleliste 
 

Serena Katz 
En genert, men alligevel ivrig og entusiastisk skuespillerinde. Hun er tiltrukket af Nick. 
Alder: 15 - 22  
Vokal top: Eb5 
Vokal bund: G # 3 
 
Nick Piazza 
Ambitiøs, entusiastisk, klassisk skuespiller, der er meget seriøs omkring hans håndværk. Han har 
en hemmelig romantisk interesse i Serena. 
Alder: 15 - 22  
Vokal top: G4 
Vokal bund: A2 
 
Joe Vegas 
En skuespiller studerende. Højrystet, sjovt og komisk. Han udvikler et crush på Carmen. 
Alder: 15 – 22  
Vokal top: C5 
Vokal bund: C3 
 
Carmen Diaz 
En sexet og selvsikker, men kold, danser med et stort ego. Carmen er fast besluttet på at få succes 
og er besat af ideen om berømmelse. 
Alder: 15 - 22 
Vokal top: F5 
Vokal bund: A3 
 
Jack Zakowski 
En talentfuld men ordblind hip-hop danser, der kommer fra en dårlig baggrund. Han får et forhold 
til Iris, dog ikke uden problemer.  
Alder: 15 - 22 
Vokal top: Bb4 
Vokal bund: D3 
 
Iris Kelly 
En meget talentfuld og yndefuld balletdanser, der ofte kommer på fremstår som snobbet og ond 
på grund af hendes usikkerhed med sig selv. Hun får et forhold til Jack, dog ikke uden problemer. 
Alder: 15 - 22 
Vokal top: F5 
Vokal bund: D4 
 
Schlomo Metzenbaum 
En klassisk violinist, der starter et rock band. Han er træt af belastningen fra hans berømte fars 
forventninger. Han er meget klog og akademisk klog. 
Alder: 15 - 22 
Vokal top: F4 
Vokal bund: C3 



 
Grace Lamb (lambchops) 
En højråbende og konfronterende ”rock chick”, der spiller trommerne til Schlomos band. Hun 
mister ofte hendes temperament, og det er underforstået, at hun ikke tager skolen alvorligt. 
Alder: 15 - 22 
Vokal top: B4 
Vokal bund: A3 
 
Goodman King 
En musiker, der er i Schlomos band. Han menes at være Schlomos bedste ven. 
Alder: 15 - 22 
Vokal top: G#4 
Vokal bund: F3 
 
Mabel Washington 
En sjov og overvægtig danser og sanger, der er desperat for at tabe sig, men kan ikke modstå mad. 
Ofte taler hendes sind og giver råd til andre om deres problemer. 
Alder: 15 - 22 
Vokal top: E5 
Vokal bund: D4 
 
Miss Esther Sherman 
En streng, gammeldags engelsklærer, der elsker sine elever på trods af at hun er meget hård ved 
dem. 
Alder: 30 - 50 
Vokal top: E5 
Vokal bund: F3 
 
Miss Greta Bell 
En danselærer med en passion for forskellige stilarter af dans. Mener at dans er en livsstil og er 
meget beskyttende overfor hendes elever. 
Alder: 30 - 50 
Vokal top: E5 
Vokal bund: A3 
 
Mr. Sheinkopf 
Musikalsk tutor med en kærlighed til klassisk musik og som hader rock og roll. 
Alder: 30 - 50 
 
Mr. Myers 
En tilbagetrukket dramalærer med en besættelse for menneskets psykologi. 
Alder: 30 - 50 
 
Ensemble 
Der skal bruges 4-6 Ensemble, der vil fungere som elever på skolen, og som skal synge kor og 
danse. Der vil være mulighed for at få solo/ fremtrædende dans, og solistiske vokalindsatser, samt 
replikker.  
Alder: 15 - 22 


