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Dracula - blod er livet 
Sådan lyder titlen på Rødkilde Gymnasiums musical, der med sikkerhed 
sender både glæde og uhygge i sin reneste form helt ud over scenekanten, 
når stykket opføres i Vejle Musikteater den 7. og 8. november 2022.  
 
En verden af vampyrer og sindssyge  
Blod, mørke og uhygge danner rammen om forestillingen, når det inden længe går 
løs i Musikteaterets store sal. I stykket mister hovedrollen Dracula sin elskede, og 
det fører et mørke med sig, der ikke alene griber ind i Draculas eget liv, men også 
viser sig at få indflydelse på masse andres. Ondskaben spreder sig som ringe i 
vandet og når både karakteren Lucys værelse og et sindssygehospital langt fra 
Draculas borg. Gennem overbevisende skuespil, dans, performance, musik og 
flotte kulisser skildrer musicalen både livets mørke, men også hvordan kærlighed 
og glæde kan spire derfra.   
 

En del af noget større 
”Det er fedt at være med i musicalen, fordi man får lov til at udfolde sig kreativt på 
en helt unik måde, der skaber det fedeste sammenhold, og man møder de sejeste 
typer,” siger skuespiller Cecilia Uhlemann i rollen som Dracula. Hun beskriver det 
som noget helt særligt at være fælles om at bidrage til projektet og se den færdige 
musical tage form. Underviser Lil Dochedahl, der, sammen med kollegaerne Marie 
Thellesen og Christian Ottosen, er producent på musicalen, forklarer, at der er et 
særligt fællesskab bygget op omkring den: ”Der bliver skabt en kultur og en ånd på 
tværs af klasser og årgange, som danner venskaber, der holder gymnasietiden ud 
og ofte meget længere.” 
I alt er omkring 90 af Rødkilde Gymnasiums elever involverede i musicalen som 
skuespillere, kor- eller solosangere, dansere, musikere eller som en del af 
performance-, kostume-, sminke-, design-, lyd-, ”stærke folk”- eller PR-gruppen. 
Det er en tradition, der kun gentages hvert tredje år og derfor møder stor 
opbakning. Lil Dochedahl understreger, at det er noget helt særligt at skabe noget 
sammen på den måde: ”Det handler om at være med i noget større. At bidrage 
med en lille smule og lige pludselig se alle fragmenterne, alle brikkerne i 
puslespillet blive sat sammen og skabe en forestilling.”   
 

Haps dig en gratis billet!  
Hele holdet bag musicalen har knoklet de sidste mange uger og gjort sig enormt 
umage med at skabe den fedeste forestilling. Hvis du har lyst til at se, hvad der er 
kommet ud af det hårde og sjove arbejde, vil det gøre eleverne rigtig glade. Så tag 
endelig din ven, morfar eller kæreste under armen og reservér jer en gratis billet til 
forestillingen enten mandag den 7. eller tirsdag den 8. november 2022 kl. 19.00 i 
Vejle Musikteater ved at følge linket https://tickethero.dk/portal/rodkilde-
gymnasium/. Alle er velkomne. Rigtig god fornøjelse!  
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