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.

AFSNIT 4, ”SANTAS FORSINKELSE” af Hans Kragh-Jakobsen
Resumé:
I afsnit 4 ankommer Freddy beruset til prøve, fordi det er præcis 5 år siden, at hans kone døde. Klaus er
desperat, fordi Santa Singers endnu ikke har JULESANGEN, der skal vinde konkurrencen. Freddy har dog
skrevet en kærlighedssang til Mette, men Klaus føler sig saboteret, fordi de andre hellere vil synge Freddys sang

til Mette. Hun er rørt over den smukke sang, men er forvirret, fordi hendes utro mand gerne vil have hende
tilbage. Og Santa Singers mangler stadig en vindersang…

AFSNIT 5, ”UNDSKYLD” af Annegrete Kraul
Resumé:
Da bandet atter mødes til en øvedag undskylder Freddy, at han var beruset sidste gang, de fire mødtes. Mette har
tilgivet ham og har bagt en kage ganske særligt til Freddy. En kage, der smager af frihed og udsigt og som gør Freddy
glad og varm om hjertet. Amorinerne mellem Mette og Freddy blomstrer, og Kira Sunshine er i strålende humør,
fordi hun for første gang i sit liv har fået en undskyldning. Den har hun fået fra sit tidligere fritidshjem, der
undskylder at de har behandlet hende dårligt, og tilbyder hende at blive genansat på yndlingstuen ”Blæksprutten”.
Kira siger dog nej tak til ansættelsen, for nu vil hun satse alt på en karriere med SANTA SINGERS.
Klaus har været underligt fraværende, og da han dukker op, er han i elendigt og ulykkeligt humør. Han kommer også
med en UNDSKYLDNING, for det viser sig at han slet ikke har Jobcentrets opbakning til projektet med at danne et
band til at deltage i den årlige julesangskonkurrence. Han har løjet for de andre, men kunne ikke få sig selv til at
indrømme det, for han er blevet så glad for at være sammen med de andre i bandet.
Alle er slået ud. Men Kira med sin nyvundne selvsikkerhed får dog atter fundet julestemningen frem hos alle, og
bandet er enige om at YES, de KAN vinde konkurrencen om 2 dage i Rundetårn.
Afsnittet slutter med at Santa Singers opføres Freddys sang ”Bare det aldrig mere bliver jul”.

