
 

HoHo SANTA SINGS, resuméer   

AFSNIT 1, ”HÅB” af Rhea Leman 

Resumé: 

Klaus, vores band-leader, vandt for 10 år siden en julesangskonkurrence med sangen "Jeg Hader Jul". Nu har 

han fået grønt lys fra Jobcentret til at danne et band, der skal deltage i dette års julesangs-konkurrence.  

I afsnit 1 afholdt Klaus derfor en audition og udvalgte 3 arbejdsløse medlemmer til bandet: Mette Sørensen, 

berømt TV-kok, der ikke længere laver mad, Freddy Pedersen, en alkoholiseret lastbilchauffør, der er straffet 

for spritkørsel, men nu er tørlagt, og Kira Sunshine, en ung og lidt irriterende fritidspædagog, der er blevet fyret 

fordi hun altid er glad.  

De har alle sagt ja til at være med i bandet, - for de har ikke noget valg, da de er truet med at ryge på 

kontanthjælp, hvis de ikke medvirker. 

 

AFSNIT 2, ”FØRSTE PRØVEDAG” af Jens Kløft 

Resumé: 

I afsnit 2, da bandet har første prøvedag, kom Mette er for sent fordi hun har fundet ud af, at hendes mand 

Karsten-Henrik har en affære med receptionisten på sit arbejde. 

Da prøven endelige kommer i gang, viser det sig, at bandleaderen Klaus´ bud på en jule-hit-sang bestemt ikke 

falder i de andre bandmedlemmers smag. Klaus bliver fornærmet, og truer med at lukke projektet ned.  

Det gør Kira meget ulykkelig, hendes mor er nemlig mødt op for at høre bandet spille.  

Afsnittet slutter med, at bandet spiller ”Jeg Hader Jul”, Klaus´ hit sang fra for 10 år siden.  

Men bandet har hårdt brug for et nyt hit, hvis de skal vinde i år. 

 

AFSNIT 3, ”ET KUP” af Annegrete Kraul 

Resumé: 

I afsnit 3 mødes bandet til deres 2. øvedag. Mens Klaus fortsat arbejder på sin jule-hit-sang – som de øvrige 

bandmedlemmer mildest talt ikke er begejstrede for – viser det sig, at Freddy har talent for sangskrivning – 

noget han ikke engang selv vidste. Hvad Freddy imidlertid godt ved, er, at han er begyndt at have varme følelser 

for Mette. Følelser, der har inspireret ham til sangen ”Jeg er din juleøl”, som han har med til øvedagen.  

Sangen falder i den grad i Mette og Kiras smag med sin fine lyrik og bløde countrytoner. Klaus, derimod, mener 

at Freddy er ved at kuppe bandet, og det er et hårdt slag for ham. 

Men da Kira trænger til trøst efter at have fortalt om sine fyringer som pædagog på forskellige fritidshjem (hun 

er blevet fyret, fordi hun er for glad og begejstret), opfører bandet alligevel ”Jeg er din juleøl” med Kira som 

lead-sanger for de fremmødte tilhørere – inklusiv Kiras mor, der er dukket op. Igen. 


