Hej Lisbeth.
Jeg ved godt, at I har haft det første forfattermøde her i weekenden, men her er mit lille sketch-forslag
til Cirkusrevyen 2020.
Det er tænkt som en morsom lyd-fil, som kan afspilles i et sceneskifte / tøjskifte.
De aller fleste i salen kender selvfølgelig "Den Store Bagedyst", og alle følgende ord og sætninger er vitterlig
blevet sagt i bagedysten !
Det er alle sammen ord og sætninger, som selvfølgelig kan misforståes over i den meget sjofle afdeling.

De kan ALLE findes, hvis man ser de mange udsendelser igennem på dr.dk.
Forslag til lydfil:
"I det næste minut, vil De høre nogle lydoptagelser fra Den Store Bagedyst"
af Jesper Markward.

(sagt med en dyb mandestemme

Velkommen til den store bagedyst. Skal vi så se at komme i gang". (sagt af Timm Vladimir).
"Sikke en bolledej" / "Pisk dén til den bliver stiv" / "Så skal den rulles" / "Den skal nemlig kunne stå af sig
selv" / "Det er en rigtig go´ størrelse" / "Den er flot rund og lige tyk over det héle" / "Hvilket mesterværk" / "Så
skal der smøres glasur på" / "Ahh, dén smager altså godt" / "Man bliver heldigvis ikke tyk af lige at slikke på
dén" / "Har jeg nu det klisterværk i hele hovedet?" / "Du har i hvert tilfælde noget klister rundt om
munden" / "Smagte den godt" / "Ja, helt perfekt" / Hvad siger tiden egentlig? Det er jo vigtigt, at jeg når at
smøre syltetøj på bollerne" / "Det er nogle store flotte boller, som kræver en del syltetøj" / "Så skal vi lege med
karamellen" / "Nu er det vel ikke et alt for stort hul?" / Den er simpelthen for tynd / "Nej, nu begynder dét for
alvor at stramme til" / "Fuck,fuck,fuck" / "Den er heldigvis meget fugtig" / "Det er en eksotisk
smørrelse" / "Husk beskyttelse, så du ikke får en (sort) kage i ovnen" / "Jeg lægger bare lidt staniol omkring den.
Dét må bare ikke falde af" / "Nu ligger der kager og boller på bordet. Det ser virkelig godt ud. Hvor mange
minutter skal vi gi´ dem? Kagerne skal bare have 6 (sex), så er de helt ok!" / "Så er der ét skud tilbage i
bøssen" / "Sikke en sprøjteteknik. Dén kan du godt være stolt af"
"Nu tælles der ned, så I skal gøre jer færdige! Og det er bagfra ! : 5, 4, 3, 2, 1" (sagt af Timm Vladimir) / "Træk
jer tilbage. Kom nu" (sagt af Timm Vladimir)
Ordet "Fuck" er blevet brugt af mange af deltagerne mange gange ! Ordet kan jo bruges flere gange ovenfor.
Mette Blomsterberg er endda - under en bedømmelse af en kage - kommet til at sige: "Jeg mærker næsten
sådan lidt gummikonsistens på raketten",
og det var ikke engang for at være sjov (se klippet nedenfor). Denne sætning skal selvfølgelig også med
ovenfor.
Det er iøvrigt virkelig underholdende, når en mand (Markus Grigo) roser en anden mand´s sprøjteteknik !
Jeg mener, at de forskellige sætninger skal siges på skift af Markus Griko (som har en meget genkendelig tysk
accent), Mette Blomsterberg (også meget genkendelig stemme) og af Timm Vladimir (vært på bagedysten). Den
dybe mandestemme, som præsenterer lydoptagelserne i starten kunne være den originale speaker på
udsendelsen: Jesper Markward.

Jeg kender Markus Griko og ved, at han selvfølgelig vil være med på den. Både jeg og selvfølgelig
James Price kender Mette Blomsterberg, så hun er selvfølgelig også med. Jeg mener, at min gode ven
Thomas Jaque kender Timm Vladimir, og det er der sikkert også mange af jer andre, der gør.
Jeg mener, at den store bagedyst er oplagt at tage med i revyen, da det er én af de udsendelser i
Danmark med det største seertal nogensinde, så stort set alle kender programmet, som har kørt siden
2012, og endda med ekstraudgaver til jul og nytår.
https://www.dr.dk/levnu/mad/fraklip-bagedysten-der-er-gummi-paa-raketten
raketten")

(Mette Blomsterberg: "gummi på

https://tv.tv2.dk/natholdet/2015-09-25-her-bliver-det-en-smule-lummert-i-den-store-bagedyst

(sprøjteteknik)

https://www.facebook.com/dr1/videos/336469660461993/
https://www.dr.dk/drtv/se/den-store-bagedyst_135194

(Jesper Markward)

(en hél udsendelse)

Et alternativ til den morsomme lyd-fil, som kan afspilles i et sceneskifte / tøjskifte, kan være, at bruge Den Store
Bagedyst, som en kort selvstændig sketch på scenen. En ældre mormor sætter sig (frækt og forventningsfuldt) til
rette i sofaen foran fjernsynet, og så kører hele lydfilen fra fjernsynet. Det lyder ærlig talt som om, hun sidder og
ser en meget fræk pornofilm, og midt under det héle kommer hendes mand (eller barnebarn) ind i stuen til hende
og spørger forundret, hvad det egentlig er, hun ser. Og hun svarer: Det er bare Den Store Bagedyst.
Håber meget du/I kan se potentialet i den lille sketch :)
De bedste hilsner
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