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4 drenge fra rollespilsforeningen Fafner i Bjedstrup dystede om
millionen
Mandag drog et stærkt hold fra rollespilsforeningen Fafner i Bjedstrup til København
for at dyste i det populære quizprogram ”Hvem vil være millionær”.
Optagelserne fandt sted hos Metronome TV productions i København
Marcus Abrahamsen, Simon Røn Dalsgaard, Emil Belinson og Theodor Langston, der alle går på
Bjedstrup Skole og i fritiden dyrker rollespil i Rollespilsforeningen Fafner, var efter et langt
casting-forløb udvalgt til at quizze om millionen. Blandt trehundrede foreninger er der kun
udvalgt 20 foreninger til at deltage i juniorudgaven af den populære quiz.
Tidlig mandag morgen gik turen med toget til København for først at lave prøver og finde sig til
rette i den varme stol. Senere på dagen fulgte en hel busfuld med et stort heppekor fra
foreningen og skolen. Alle naturligvis iført de flotte rollespilsudklædninger.
Det blev til en herlig og spændende dag i studiet, hvor børnene fik et godt indblik i, hvordan
man laver fjernsyn. Turen varede i 12 timer, så det var en busfuld trætte børn, der vendte hjem
til Bjedstrup Skole sent mandag aften. Under turen fik børnene fin forplejning takket være flotte
sponsorater. Kvickly Ry havde sørget for sandwich og sodavand til hele bussen – og på
hjemturen var Nielsen & Nielsen VVS, Eventsupport.dk, Advokathuset Rødstenen og TA

Regnskab værter ved aftensmaden.
Hvordan det gik med quizzen og om drengene overhovedet vandt nogle penge til foreningens
kasse, må man vente med at få besvaret til sidst i marts, hvor udsendelserne sendes på TV2 i
bedste sendetid lørdag aften.
Deltagerne er kontraktligt forpligtet til ikke at udtale sig til pressen om programindholdet og
resultatet før programmet har været sendt på TV2. Metronome er i deres ret til ikke at udbetale
pengene, hvis resultatet bliver offentliggjort i pressen. Derfor er alle børnene taget i ed – og
skal holde på en hemmelighed i mere end 2 måneder.

Billedtekst 1: Simon Røn Dalsgaard, Marcus Abrahamsen, og Emil Belinson sammen med den
populære tv-vært Hans Pilgaard før optagelserne til ”Hvem Vil Være Millionær”
Billedtekst 2: En hel busfuld børn fra Rollespilsforeningen Fafner i Bjedstrup nyder frokosten fra
Kvickly Ry på vej mod optagelserne til ”Hvem Vil Være Millionær”

BEMÆRK – VI FORVENTER NATURLIGVIS PRESSEN RESPEKTERER DRENGENES KONTRAKTLIGE
FORPLIGTELSER MED METRONOME OG TV2
SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER BESVARES SÅ VIDT MULIGT VED HENVENDELSE TIL
UNDERTEGNEDE...

