
liste over ledige roller: 
Ali-Al-Capone: 
Ali-Al-Capone er en rigtig røverhøvding. Det er man også nødt til, når man har en masse røvere 

man skal holde styr på. Ali-Al-Capone skal man ikke snyde eller røve fra, han er en farlig karl. 

Ali-Al-Capone har en røver sang sammen med sine røvere og så synger han og hans røver slæng en 

sang sammen med købmand Kazzim.  

Flabian: 
Flabian er en af købmand Kazzims slaver. Han arbejder sammen med Flabiana. De to er et rigtigt 

makkerpar, som gør alt sammen.  

Flabian synger også en sang sammen med Flabiana. 

Flabiana: 
Fabiana er også en af købmand Kazzims slaver. Hun arbejder sammen med Falbian i Kazziams 

butik. Hun er smart og snu, hun ved godt hvordan forholdene er hos Kezzim.  

Flabiana har en sang sammen med Flabian.   

Ali-Klip: 
Ali-Klip er byen eneste barber. Han elsker sit job, men det er også hård, men det skal jo gøres. Han 

er dødtræt af købmanden Kazzim som bestemmer det hele og han er især træt af at man kun kan 

købe ting hos ham.  

Ali-Klip har en sang sammen med husmorderen Fru Jensen og han har en solosang. 

Fru Jensen:  
Fru Jensen er en hjemmegående husmor, hun elsker at bruge penge, mange penge. Hun har 

hjertet på det rette sted, hun har meget sympati for Ali-Baba og Ali-Bine.  

Hun har en sang sammen med barberen Ali-Klip.  

Ali-Sjing og Ali-Sjang: 
Ali-Sjing og Ali-Sjang er to politimænd. De er på pletten når der er problemer. De er et team på tre, 

hvor den ene betjent er mere barsk end den anden. Ali-Sjing er barsk og Ali-Sjang er meget barsk. 

Men de er kun barske overfor røvere og tyve, betjentene mener at de bare skal i fængsel så der 

kan komme ro og orden. 

Betjentene har en sang som de synger sammen.   

 

 


