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Rolleliste

Familien Sandholm:
Helene Sandholm, 39 år, tandlæge, på vej til at blive voksen
Bjarke Sandholm, 45 år, gymnasielærer med måne
William, 14 år, lidt for tyk teenager i sort
Gustav, 7 år, spilleglad og forkælet lille purk
Karl, 2 år, vuggestueunge med uldhår

Familien Bang-Kjældgaard:
Iben Kjældgaard, 36 år, designer, et livstykke i prikker og striber
Jacob Bang, 35 år, guitarist i up-coming band
Bertha, 6 år, lusebefængt og med spirende fortænder
Alfred, 2 år, en bidende tiger

Tandlægeklinikken:
Birthe Hertz, 52 år, tandlæge med stort ego
Lillian Jessen, 43 år, receptionist med to katte
Theis Schmidt-Sørensen, 29 år, tandlægeassistent med

levende pagehår
Gunilla Carlson, 25 år, tandlægeassistent fra Skåne

Morten Gren Hansen, 32 år, sales manager, Helenes elsker
Karin von Eckendorff, 30 år, parfumeekspedient og

Mortens ekskæreste
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Mads, 40 år, nybagt indehaver af café, rappelleinstruktør
med cykelhjelm

Katrine, 3 år, hans datter, også med cykelhjelm

Jytte Pedersen, 68 år, Helenes mor, pensioneret sygehjælper
og selvbestaltet akvarelkunstner fra Herning

Svend Gunnar Clemmensen, 72 år, Jyttes kæreste med ups
and downs i forhold til potensen

Kaj Pedersen, Helenes far, druknet stangvissen i Vesterhavet

Ernst Sandholm, 65 år, Bjarkes far, pensioneret premierløjtnant
Ingelise Sandholm, 63 år, Bjarkes mor, hjemmegående i pastelfarver

Kristel Svendsen, 35 år, yndlingspædagogen i Karls vuggestue
Anna og Clara på henholdsvis 4 og 6 år, Kristels døtre og små påklæd-

ningsdukker

Bandet “Love Seasons”:
Pernille Schumacher, 32 år, lækker forsanger med lange

tynde stænger og Jacobs ekskæreste
Konrad Krone, 35 år, bassist
Jesper Bringelmose, 34 år, trommeslager

Biroller:
Lærke, 14 år, Williams kæreste
Lana, 32 år, polsk rengøringskone med en bodyage på 47 år
Hans Jørgen Ekkers, 48 år, fraskilt fucked-up jurist på

Statsforvaltningen
Kvindelig børnepsykolog, 55 år, med flair for barnets tarv
Venke Bartholin, 42 år, advokat og medlem af Swingerklubben Valby
Henrik, 20 år, Helenes store ungdomskærlighed
Grønlænder, stangbacardi, et sted mellem 35 og 55 år
Bartender, 51 år, en mand med hang til bryster
Klam mand med brylcreme i håret, 57 år
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Sofus, 21 år, har lige været på interrail og bor stadig hjemme hos mor
Mikkel, 23 år, studerer humaniora, p.t. sabbatår med indkomst hos

ISS
Flemming, 49 år, præst med guldtand
Conny, 31 år, bodega-stamkunde, ikke den bedste veninde
Far, 35 år, Gustavs klassekammerats far med oilskindsjakke

og 7-årig datter
Et lig
Falck-mand 1
Falck-mand 2
Gammel aristokratisk dame, 73 år, med blåt hår
Søvnig kaffepige, ekspedient i emmerys
Mads’ søster, 33 år, smuk brunette, der læser statskundskab

på universitetet
En udklædt 1. klasse med forældre og lærer
Små beskidte unger i 1-2-årsalderen, Brumlegårdens vuggestue
Nysgerrige tilskuere på Øster Farimagsgade
Syv tandlægestuderende, den ene mere sær end den anden
Johnny, 15 år, tosset med “Store Bjørn”-isen
Summende menighed i Sct. Andreas kirke
En håndfuld konfirmander




