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Hey champen...

Forløb og stil
Scenariet handler om den åndsvagt hårde weekend på Juice Academy. Fire aspiranter ankommer
til Juice Academy. Igennem de to dage bliver de
udsat for hårde prøvelser, hvor de bliver
elimineret en efter en. Til sidst er der kun én
aspirant tilbage, der vinder scenariet og bliver
ansat på Joel & the Juice.

Det er nice, at du har valgt at være spilleder på
Juice Academy. Det bliver for svedigt! Scenariet
handler om fire aspiranter på Joel & the Juices
Juice Academy. Det er her, man bliver en rigtig
juicer, og kampen er hård om at stå bag disken
hos Danmarks stærkeste juicebrand.

Scenariet er rimelig simpelt rollespil uden funky
virkemidler. Vægten er både på de prøver, som
rollerne kommer igennem og på, hvordan de
prøver at stikke hinanden i ryggen undervejs for
at sikre sig nøglerne til Juicehimlen. Alle rollerne
har en mørk hemmelighed, de for alt i verden
prøver at holde skjult, men som en af de andre
kender til. Dem kan spillerne bruge til at spænde
ben for hinanden under scenariet. Alle rollerne
har desuden en pinlig hemmelighed, som
spillerne som udgangspunkt selv skal bringe i spil
i løbet af scenerne.

På J&TJ er der altid fuld smæk på. De kække
kommentarer blander sig med den dunkende
bass, mens veltrænede og tatoverede overarme
glinser i det skarpe lys. Hos Joel er det at være
juicer a way of life, og en plads i crewet betyder
en plads i familien, fede venskaber og daglig
betjening af hundredvis af nice honeys.
Alle aspiranter bliver først underkastet en grundig
udvælgelse af selveste Juicekongen, grundlæggeren af Joel & the Juice. De få udvalgte tilbringer
derefter en weekend på det legendariske Juice
Academy. Her bliver frugtkødet skilt fra juicen,
som vi siger. Det er kun de mest nice dudes der
klarer sig igennem Juice Academy og bliver ansat
hos J&TJ.

Spillederens opgaver
Du har tre funktioner som spilleder. For det første
skal du spille to gennemgående biroller. Den ene
er som Juicekongen, der er stifter og leder af Joel
& the Juice. Han er for vild. Den anden som Sjanten, der er den benhårde leder af Juice Academy.
Det er ham, der stiller de prøver, som rollerne skal
igennem. For det andet skal du introducere og
klippe scener. Det er beskrevet nærmere under
hver enkelt scene, hvordan den skal køres. Den
spiller, hvis aspirant bliver elimineret tidligt, skal
spille biroller som kunder i Joel & the Juice på Fisketorvet. Det er din opgave kort at instruere dem
i, hvordan hver birolle sparker mest røv. For det
tredje skal du sørge for, at der er en nice stemning
til scenariet, og at spillerne forstår, hvor fucking
awesome, det er at arbejde for Joel & the Juice.
Det gør du ved at holde energien høj, scenerne
korte og skarpe og ved at bruge det soundtrack,
der er tilknyttet scenariet. Det er særligt i Scene 2
og Scene 5, at der skal være totalt gang i den.

Hvis du skal være juicer, skal du kunne hænge
med de sprødeste drenge i K-Town.

Aspiranterne
De fire aspiranter er:
• Giorgio – The Italian Stallion, med stor fokus på
det kvindelige kundesegment
• Jonas – Mr. Business, med store ambitioner og et
arsenal af buzzwords
• Nille – The Party Girl, med udtværet mascara og
appetit på gang i gaden
• Lionheart – The Swagmeister, med det nyeste
street outfit og de nyeste udtryk
Aspiranterne er i direkte konkurrence med alle de
andre, men henholdsvis Giorgio & Jonas og Nille
& Lionheart går ok i spænd med hinanden og kan
til gengæld ikke udstå de andre.

Sammen med scenariet skulle du gerne have fået
en invitation til en playliste på Spotify med nice
tracks. Spillelisten fremgår desuden som bilag, til
dem, som ikke er på Spotify – køb numrene for
satan, du skal sgu da også have et mere juicy liv!

Alle fire er store fede løgnere, som giver sig ud for
noget de ikke er. Giorgio er i virkeligheden
albaner, Jonas er slet ikke ud af en businessfamilie, Nille er ikke 22 men 35, og Lionheart
spiller kun sprød – selv løvetatoveringen er fake.
1

Opstart

Kommenter gerne, og duk rollerne lidt. De er ikke
en skid sammenlignet med Juicekongen.

Skal være short og sweet, men fortæl lige
spillerne at:
• Det her er en konkurrence – there can only
be one, men der er good times til alle undervejs
• Scenariets tempo er højt, de skal endelig ikke
holde sig tilbage men give gas fra start
• Alle roller har en pinlig hemmelighed, den
kan spillerne selv smide på banen, altså
sætte deres egen rolle i et dårligt lys – det er jo
altid sjovt at være i spotlightet. Hvis de glemmer det, sørger du for, at det kommer frem.
• Alle roller har derudover en mørk hemmelighed, som én af de andre roller kender. De
er røv pinlige, så spillerne skal huske at bruge
dem når de vil svige allermest.
• Når spillerne har læst deres rolle, er det en
god idé at få dem op i gear ved at fyre op for
Avicii, og bed spillerne om at ryste kroppen
igennem – spil 1-1½ minut af tracket, og gå så
i gang.

Juicekongen (spilleder): Juicekongen er typen, der
går med solbriller (medbring endelig et par til
scenariet) indenfor og siger ”nice” i hver anden
sætning.

Scene 1 – Welcome to Hell
Aspiranterne ankommer til Juice Academy, der er
domineret af lange metalborde med
juicemaskiner og bunker af frugt. Det er her
aspiranter bliver til juicers.
Giv spillerne en tid til at spille deres roller og føle
hinanden på tænderne i starten af scenen. Derefter kommer du ind som Sjanten og holder en kort
tale om, hvor hårdt det bliver at være på Juice
Academy, og at de fleste af dem ikke vil klare
det. Giv den fuld arm som den vrede sergent, der
råber af sine grønne rekrutter. Sjanten vil have
juicers af den rette støbning.

Scener

Sjanten (spilleder): Som gammel militærmand
sætter han en ære i at træne de unge aspiranter
og skille fårene fra bukkene. Kun de bedste af de
bedste kan bære Joel & the Juices uniform med
ære.

Intro – Juicekongens hof
Aspiranterne er til ansættelsessamtale hos Juicekongen, der ejer de 178 Joel & the Juice
forretninger i Norden. Scenen består af fire
mindre scener. I hver af disse bliver en rolle
interviewet i cirka 1 minut.

Scene 2 – Juice 101
Efter Sjantens velkomst er det tid til de første
øvelser, hvor de skal lære de tre grundlæggende
principper hos Joel & the Juice: Cool
customers, dope drinks og swag sammenhold.
Scenen forløber som tre mindre underscener om
kundebetjening, firmaets produkter og hvordan
man arbejder sammen som et team. I denne
scene skal du give den gas med soundtracket.

Sid ned under interviewet, men lad spilleren stå
med passende lang afstand. Man sidder sgu ikke
ned, når man er til audiens hos Juicekongen.
Stil spørgsmål, og giv spilleren tid til at vise sin
rolle i svarene.
Spørgsmål kunne være:

Der er ikke nogen af rollerne, der bliver elimineret
i disse scener, men det er stadigvæk oplagt, at
aspiranterne stikker hinanden i ryggen for at se
bedre ud selv. Sjanten kommer mest med kritik,
men måske kan en enkelt rolle hive et
anerkendende fist bump ud af ham. Han kan også
give rollerne straffe som ti armbøjninger (og ja,
spillerne skal ned og tage de ti strækkere - husk
dog, at det skal være sjovt og ikke handler om at
ydmyge spillere, der er i mindre god form).

”Hvad synes du, er de tre mest nice ting ved
Joel & the Juice?”
”Hvor ofte træner du?”
”Hvad er den svedigste scorereplik, du kender?”
”Hvordan vil du give kunderne den vildeste
service?”
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Spørgsmål kunne være:

Bemærk: Allerede her er der gode muligheder
for, at spillerne får deres pinlige hemmelighed på
banen. Der kommer dog flere lejligheder senere.

Hvad er den frækkeste frugt – passion fruit
eller banan?

Underscene A – Cool customers

Er det Nik eller Jay der er allergisk overfor
appelsin?

Denne scene er fire små øvelser. I hver af dem står
en rolle bag disken på Joel & the Juice (der er en
øvelsesbutik på Juice Academy), mens en anden
rolle spiller en kunde, der kommer ind i butikken
for at bestille. Rollen bag disken skal give god
service, men samtidig sørge for, at kun de
smarteste kunder bliver og drikker deres juice i
butikken.

Hvor kendt skal man være for at få en juice på
husets regning?
Der er for mange dudes blandt kunderne –
hvad gør du for at få flere damer ind?
Hvordan sikrer du dig, at der kun bliver givet
ansøgningsskemaer til folk med swag?

Øvelse 1: Spiller 1 er bag disken, og Spiller 2
er en kunde, der insisterer på at få en særlig
juice, der ikke står på kortet. Sådan ruller Joel
& the Juice ikke. Med mindre det er en kendis,
der spørger.

Hvad bliver din signaturjuice, og hvad siger
den om dig som juicer?
Hvor mange followers har Joel på Instagram
(20.265) og Facebook (29.120)?

Øvelse 2: Spiller 3 står bag disken, og Spiller
4 er en kunde, der har glemt sit VIP-medlemskort, der giver 10% rabat. Det kan man godt
se igennem fingre med, hvis kunden er top
nice.

Hvilke anekdoter er det god stil at fortælle, når
man hænger ud på Joel uden for arbejdstid?
Hvad er forskellen på en full time og part time
juicer? Hvad er en god undskyldning for at
juice på halv tid?

Øvelse 3: Spiller 2 står bag disken, og Spiller
1 er en kunde, der taler i mobiltelefon under
bestillingen. Hvordan sikrer man den rette
mængde kæk flirt i den situation?

En med-juicer ringer dig op klokken 9.50.
Han er ”syg” og kan ikke komme på arbejde.
Hvordan reagerer du?

Øvelse 4: Spiller 4 står bag disken, og Spiller
3 er en kontrollant fra fødevareministeriet.
Avokadoerne ser ikke friske ud og butikken
står til en anmærkning. Hvordan taler man sig
ud af den?

Stil så mange eller så få spørgsmål, som giver
mening og holder energien. Det er oplagt, at
Sjanten kommer med små rettelser til
aspiranternes svar.

Underscene B – Dope drinks
Denne scene tester aspiranternes viden om Joel
& the Juice og om livet som full time juicer. Den
består i, at Sjanten stiller spørgsmål og at
aspiranterne svarer. Stil spillerne i en halvcirkel.
Du kan både spørge ud i plenum, så aspiranterne
kan kappes om at komme først med svaret, og
du kan henvende dig til en enkelt af gange for at
sikre dig, at alle får tid i rampelyset.
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Den aspirant, der ikke får en high five bliver
elimineret med ordene ”Træk stikket på din juicemaskine, og aflever dine frugter. Du er ikke en
juicer.”

Underscene C – Swag samarbejde
Denne scene tester aspiranternes evne til at
arbejde sammen om en opgave. Sjanten præsenterer dem for Joel & the Juices nye satsning: en
juice med pære, lime og club soda. Aspiranterne
bliver delt i to hold – Jonas og Giorgio på det ene,
Nille og Lionheart på det andet.Hvert hold skal nu
finde på et navn til juicen og tre salgsargumenter
overfor kunderne. Det får de et par minutter til,
hvorefter de skal præsentere deres arbejde for
det andet hold. Det andet hold må meget gerne
hviske mv. undervejs. Når et hold er færdig, beder
Sjanten de andre om at kommentere på
konceptet.

Scene 5 – Kundebetjening 4 Realzies
Efter første eliminering bliver de kørt til
indkøbscenteret Fisketorvet i København, hvor de
for første gang skal stå bag disken i en ægte Joel
& the Juice.
Scenen forløber som tre små scener, hvor en
kunde kommer op og bestiller. De to andre
aspiranter står også bag disken, så man kan prøve
at hyle hinanden ud af det eller sabotere den
juice, der bliver lavet. Husk at fyre godt op under
soundtracket.

Scene 3 – Break room
Det er blevet aften efter den første dags oplæring
i Juice 101. Sjanten sender aspiranterne tilbage
på deres 2-stjernede hotel (som de naturligvis
selv betaler for) med beskeden om, at det i morgen bliver alvor. På hotellet kan der være korte
scener med rollerne, der taler sammen, alliancer
der bliver smedet og konflikter, der bliver understreget. Du kan bare sætte scener, hvis spillerne
ikke selv byder ind.

Det er den spiller, der blev elimineret i sidste
scene, der spiller kunderne.
Bemærk her er sidste chance for at den pinlige
hemmelighed kommer på banen. Hvis spillerne
ikke selv får dem frem og du ser et passende
øjeblik, skal du lade juiceren sprøjte så Lionhearts
tatoveringen bliver våd, sige til kunden, at han/
hun pludselig indser at Giorgios accent er forsvundet etc..

Scene 4 – The Weakest Link

De tre hårdknuder er...

Dagens første øvelse er, at aspiranterne skal
evaluere hinandens indsats i går. Det foregår ved,
at tre aspiranter sidder med ansigtet imod den
sidste aspirant. De skal nu fortælle aspiranten i
midten, hvad han/hun gjorde forkert i går.
Aspiranten i midten må ikke svare igen, men skal
bare tage imod kritikken. Sjanten opfordrer dem
til ikke at lægge fingre imellem. En juicer skal
være nådesløs overfor fejl.

Juicevraget (Kunde 1): Han er gammel J&TJjuicer, men faldt fra på grund af et massivt
forbrug af pot og for meget gin i juicen. Først
blev han degraderet fra franchisebestyrer på
Strøget i København til menig medarbejder på
banegården i Aarhus. Ikke engang det kunne
han klare. Nu er han tilbage i København. Fuld,
bitter og brovtende. Han trænger til en gratis
juice med ingefær og en forstående skulder at
græde ud ved.

Den aspirant, der klarer øvelsen værst bliver
elimineret. Det handler både om, hvem der får
mest kritik, og hvem der er dårligst til at svine de
andre. Elimineringen sker ved hjælp af high fives.
I løbet af scenen giver du som Sjanten high fives
til de aspiranter, der klarer sig godt. Når en rolle
har fået en high five, er han sikret imod eliminering. Vent med at give den sidste high five til under
evalueringen af den sidste rolle.
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Fodboldspilleren (Kunde 2): Dansk landsholdsangriber, der mest sidder på bænken hos
en engelsk midterklub. Bliver ophidset, hvis
han ikke bliver genkendt og får en high five
med det samme. Det bliver endnu værre, hvis
juiceren ikke kender hans yndlingsjuice. Han
er ikke bleg for at vælte frugtopstillinger, true
med at kneppe folk, og spontant gribe andre
kunders juice. Tackles bedst ved, at man
taler ham efter munden og roser hans næsten
glemte evner på banen.

Scene 7 – Tillykke! Du er en juicer!
Aspiranterne kommer ind til Juicekongen og
knæler foran juicetronen. Han beder først hver af
dem om at fortælle, hvorfor han skal vælge ham/
hende som sin nye juicer. Derefter beder han
om at høre, hvorfor han ikke skal vælge konkurrenten.
Scenen slutter med, at Juicekongen træffer sit
valg, og en af aspiranterne vinder scenariet. Det
kan for eksempel gøres ved, at han rækker en
hånd mod vinderen. På hånden er en ring med
Joel & the Juices symbol. Rollen besegler sin ansættelse i firmaet ved at kysse ringen.

Boksesøsteren (Kunde 3): 50-årig kvinde med
luftskibslignende silikonebryster. Hun lever
højt på sin bror, der var en semisuccesfuld
bokser og på sin optræden i realityshowet
”Familien fra Renden”, om den vilde familie fra
Pisserenden. Har en lille, konstant skidende
hund med, som hun placerer på disken.
Forlader ikke butikken, før hun har skrevet
mindst tre autografer og/eller nogen har lavet
en joke om bryster og meloner.

Epilog – Den nye Sjant
Flash forward til om nogle år. Den rolle, der vandt
scenariet arbejder nu på Juice Academy, hvor han
træner aspiranter. Scenen er hans velkomsttale til
et hold rekrutter.

Når de tre kundescener er spillet, bliver endnu en
aspirant elimineret. Det foregår ved, at de bliver
stillet op på en række. Spilleren, der blev elimineret i scene 4, spiller indehaveren af Joel & the
Juice på Fisketorvet, og det er ham, der eliminerer den aspirant, der har klaret sig dårligst. Han
spørger dem hver især til, hvordan de selv synes
det gik, og hvad de kan forbedre fremadrettet.
Det sker igen med ordene: ”Træk stikket på din
juicemaskine, og aflever dine frugter. Du er ikke
en juicer.”

Scene 6 – The Final Countdown
De to tilbageværende aspiranter skal til møde
med Juicekongen, der skal vælge, hvem af dem,
der får det eftertragtede job som juicer. I denne
scene står de udenfor hans kontor og venter på at
blive kaldt ind. Det er den sidste mulighed for at
psyke hinanden.
Har du brug for at fornemme stemningen? Tjek
“Joe(l) and the Juice - et portræt” på Youtube:
http://youtu.be/Y3j4ygkWRbw
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Det officiel Juice Academy Soundtrack
1. Avicii - Wake Me Up
2. Pitbull ft. Ke$ha - Timber
3. Watch Out For This Animals
4. Jason Derulo ft. 2 Chainz - Talk Dirty
5. Daft Punk - Get Lucky
6. Will.I.Am ft. Miley Cyrus - Feelin’ Myself
7. Eminem ft. Rihanna - The Monster
8. Katy Perry – Roar
9. Stromae - Tous Les Mêmes
10. Djuro - Drop That Bass
11. Nicky Romero - Toulouse
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Nille

Joel and The Juice – web application
Name: Pernille Rasmussen
Email: NillePartyGurl@hotmail.com
Age: 22
Choose Country: Denmark
Part time or Full Time: Full Time Juicer
About:
Hej
Jeg hedder Nille, og jeg er jeres nye Juicer.
Jeg er en frisk party pige fra Aarhus med ben i næsen og lyst til at give den gas hos Joel.
Aarhus er sgu blevet for bette for mig, og jeg er klar på nye eventyr. Ved godt, at Joel
mest har fyre ansat, men jeg kan både tage dem i shots og kundebetjening :). Jeg er
typen, der ikke lader mig begrænse, ser skide godt ud :), kan give den gas natten lang
og stadig møde og gøre mit arbejde.
Hiv mig ind, hvis I tror I kan håndtere en jysk festbombe med et frækt glimt i øjet.
Kyz
Nille

Den virkelige Nille
Nille er en eksplosion af gang i den, rock star attitude og godt humør. Hun er med på den værste,
rap i replikken og har hurtigt til sit hæse grin. Hun er typen der ankommer 2 min før sin vagt, med
udtværet mascara under solbrillerne, let vodka ånde og en smøg i flaben. ”Hvad så?”. Nille ved, at hun
vil være god hos Joel og kan give biksen lidt mere kant.
Men Nille er også en stor, fed løgner. Hun er i den grad ikke 22 år, men rent faktisk 35. Nille er midt i en
god, gammeldags midtvejskrise, hvor hun er flygtet fra mand, børn og voksenjob i Århus for at udleve
en ung-med-de-unge trang i København – allerhelst på Joel. Nille føler, at hun blev gift alt for ung,
brugte alt for meget tid på uddannelse og tidlige børn og nu fortjener at indhente det tabte - indsæt
selv violin i baggrunden. Nu giver hun den gas i KBHs natteliv, skjuler rynkerne bag store mængder
makeup og håber på et job i Joel.

Fif til at spille Nille
- Nille gør sig i mottoer – hun har flere som hun
skifter imellem – ”Mit motto er”: ”Girls just wanna
have fun!”, ”Lige et shot til”, ”Kom nu svagpisser”,
”I har ikke en skid på mig”, ”Jeg snaver jer alle sammen i gulvet” – og hvad du ellers kan finde på.
- Nille er ikke for fin til at benytte sig af sine
kvindelige fortrin for at hyle drengene ud af den.
Hun flirter ret aggressivt, både verbalt og fysisk,
for at hyle dem ud af den og griner af dem, når
det lykkes.
- Nille er stor tilhænger af alle former for poppet
girlpower. Hun ynder at opstille konkurrencer
mellem hende, pigerne, og drengene. Hvis hun
vinder eller er foran undervejs, flasher hun det
med citater ala ”Who runs the world – girls, girls”
(Beyonce), ”This Girl is on fire” (Alicia Keys) og
“R-E-S-P-E-C-T” (Aretha Franklin).

Pinlig hemmelighed:
Nille har et ret afslørende ar på maven fra tre
kejsersnitoperationer. Hvis nogle af de andre får
et glimt af hendes mave, vil det være ret
indlysende, at hun er mor.

Mørkeste hemmelighed:
Nille er 35 og således gammel nok til at være
flere af de andre aspiranters mor.

De andre
Giorgio - sikke en flødebolle. Han er klichéen,
nærmest en parodi, på en strandløve fra en eller
anden åndsvag charterdestination. Nille har
aldrig fattet de piger, der faldt for den slags.
Heldigvis er han til at hyle ud af den med fake flirt,
og så kender hun hans sande jeg.
Lionheart er en glad dreng. Han minder hende
om skaterne på hendes gym tilbage i 90´erne,
samme fede type dog lidt mere snakkende. Han
er lige præcis den type, hun godt gider at hænge
med på Joel.
Jonas er en lillebitte dreng, der spiller alt for
smart. Hans buzzwords er intetsigende og
ubrugelige i den virkelige verden. Og han, tror
han skal lede, det er så dumt, at det næsten er
sjovt. Fucking handelsskole.

Beskidte tricks:
I krig og juice gælder alle kneb, og Nille vil vildt
gerne være juicer. Hun er derfor klar på at psyke
de andre og aktivt ødelægge deres muligheder.
Nille er således ikke bleg for at hyle de andre ud
af den ved at spille på sin kvindelig charme og
grovflirte med dem og grine af dem, hvis de bider
på.
Desuden har Nille et es oppe i ærmet, som hun
har tænkt sig at bruge, hvis behovet opstår. Hun
har stadig et eksternt logon til CPR-registret fra
sit tidligere arbejde i Århus Kommune, og har
der gennemgået de andre aspiranter. Og bingo:
Giorgio har tidligere heddet Gjergj, og hans far er
slet ikke italiener, men albaner!

Lionheart

Joel and The Juice – web application
Name: Sebastian Løwendahl
Email: SwagLion@gmail.com
Age: 22
Choose Country: Denmark
Part time or Full Time: Full Time Juicer
About:
Whatsup?!
Navnet er Sebastian Løwendahl aka Lionheart, og jeg er jeres ny juicer.
Hvad kan jeg sige om mig selv? Jeg er basically en stille og rolig swag fyr, der kan lide
damer, skateboard og synes, at Joel er for lux. Mine homies ved allerede, at jeg kan lave
den nice juice og sprede den gode stemning, så jeg passer perfekt ind hos Joel. Jeg har
før stået i en 7-11, men det var bare hjernedødt kedeligt, så jeg har erfaring og vil
hellere være hos jer. I min fritid skater jeg, er skriver (graffitimaler) og tager til dope
events som MC Fightnight.
Smid en sms eller noget, hvis I er fresh på at få en swagmeister på holdet.
/Lionheart

Den virkelige Lionheart
Sebastian er en glad dreng med flashy tatoveringer. Den store på højre underarm er selvfølgelig en
brølende løve. Han er altid iført det nyeste street wear og jokes’ne falder i lyntempo om alt fra den
nyeste trend til Paradise Hotel. Joel ville bare være endnu et sted, hvor han kan vise, at han er kongen.
Men Lionheart er også en stor, fed løgner. Næsten alt ved ham er påtaget. Selv hans tatoveringer er
malet på, for han er pissebange for nåle. Sebastian vil så gerne være populær, at han adopterer alt,
der er in. Han har efterhånden en stor viden om hip hop og skaterkulturen, som han synes, at det ville
være vildt sejt at være en del af. Han tør bare ikke det der med at lave ulovlig graffiti, halsbrækkende
tricks og er egentlig ikke så vild med hip hop. I virkeligheden er han til klynkerock og hygge med
kæresten, men vil for alt i verden ikke indrømme det.

Fif til at spille Lionheart
- Han snakker hele tiden og er altid lige lidt for
overgearet. Også når han servicerer kunder.
- Han kan ikke stå stille og vil hele tiden have
skruet op for musikken.
- Han vil gerne være venner med alle, særligt
kunderne som altid er hans ”bro”, ”homie”, ”bromigo”, ”homegirl” eller ”favorite shorty”
- Han grovdyrker alle de fede udtryk. Hans
nuværende favoritter er ”Dope”, ”Nice”,
”Grinern´”,”Lux”, Luxsus”, ”Helt sneakers”,
”Hjernedødt”, ”YOLO” og selvfølgelig ”Swag” i
alle dens former og bøjninger – find selv på mere
ungdomspis.
-Han fortæller uden opfordring løgnehistorier om
sine skatervideoer, der kommer på youtube liiige
om lidt, mc fight night eller graffiti bombninger af
s-toge.

Pinlig hemmelighed:
Lionheart er bange for nåle. Hans tatoveringer
er malet på – også løven. Den er ikke så glad for
væske...

Mørkeste hemmelighed:
Lionheart er en phony. Spilleliste på telefonen er
fyldt med klynkerock som Radiohead og Coldplay. Fotoalbummet består af sommerhustur
med kærsten med hyggelig middag og gåtur ved
stranden.

De andre
Giorgio er et a-grade-a-hole i Lionhearts bog.
Han fører sig frem med alt sit italiano gøgl og
Lionheart har ondt af de piger, der falder for hans
såkaldte charme.
Nille er sgu cool. En festglad homegirl, der giver
den fuld gas hele tiden. Hende gad Lionheart
godt at stå i en Joel med.
Jonas er en ægte douchebag. Hans evindelige
businesstalk er ulideligt. Slap nu af mester, det er
en juicecafé. Godt, at Lionheart har noget på ham.

Beskidte tricks:
I krig og juice gælder alle kneb, og Lionheart vil
vildt gerne være juicer. Han er bare ikke skide
god til at spille spillet. Så det bliver mest noget
med at prøve at overgå dem i sine historier.
Heldigvis har Lionheart et es oppe i ærmet, som
han har tænkt sig at bruge, hvis behovet opstår.
Da han kiggede de andres profiler igennem på
Facebook, dukkede der et billede op af Jonas
stående sammen med en ældre fyr foran en butik
ved navn Jöhnsons Frestelse. Lionheart googlede
videre og fandt en mega grim hjemmeside for en
isenkræmmer i en forstad til Stockholm. Og hvem
stod som designer af sitet? ”Tack så mucket till
min brorson Jonas Jöhnson”.
Flagship Store - min bare røv..

Jonas

Joel and The Juice – web application
Name: Jonas Jöhnson
Email: J-Bizziness94@yahoomail.com
Age: 20
Choose Country: Denmark
Part time or Full Time: Full Time Juicer
About:
Til hvem det må vedrøre
Mit navn er Jonas Jöhnson, og jeg er jeres nye Juicer. Jeg besidder alle de rette
kompetencer til jobbet.
Jeg er: Et empatisk ledertalent med stærk forretningssans, resultatorienteret,
pligtopfyldende, innovativ, ambitiøs holdspiller, godt kommunikerende, god til juice,
stærk med tal, ydmyg og god til kundepleje og branding.
Jeg har således den rette profil, opbygget gennem mine studier på HHX, mine tidligere
ansættelser (se vedlagte udtalelse fra Favør i Ballerup) og personlige egenskaber. Og så
har jeg det ikke fra fremmede: Min onkel har en retail franchise i Sverige og styrer selv
deres flagship store i Stockholm. Så fristes man til at spørge: Hvorfor er Joel & the Juice
attraktiv for mig? Fordi jeg har læst jeres mission statement og values – og er helt enig jeg vil gerne være en del af the juicy way of life.
Jeg ser frem til at høre fra jer
Jonas

Den virkelige Jonas
Jonas er en ung mand med store ambitioner. Mens de andre i hans årgang på HHX spilder tiden med
taberagtige attituder, har Jonas en plan: Han vil gå hele vejen og have sin egen J&JT i London. Eller
endnu bedre, sit egen konkurrerende juice franchise. Jonas synes selv, at han passer perfekt til J&TJ,
fordi han kan lede og gå forrest.
Men Jonas er også en stor, fed løgner. Hans onkels forretningsimperium er en slidt isenkramforretning
i den gudsforladte Stockholm-forstad Skarpnäck, og han har selv skrevet sin anbefaling fra Favør. Al
hans pis om ledertalent dækker over at Jonas bare gerne vil bestemme, og han ved ikke andet om forretninger end de buzzwords, han har lært udenad. Han gider ikke samarbejde, men vil kun give ordrer.
Jonas vil bare være chef og gider ikke rigtigt det der med juice, slet ikke hvis der er kiwi i, som han er
voldsomt allergisk overfor.

Fif til at spille Jonas
- Jonas er overdreven slesk overfor kunder –
særlig de kvindelige af slagsen.
- Jonas er rigtig dårlig til at tage mod instruktioner fra sine kollegaer og bliver tit mopset, hvis
det sker.
- Jonas vil meget gerne være leder og forsøger at
hævde sig med sit arsenal af business fraser ala
”lad os tage action”, ”det der er issuet”, ”lad os lige
sikre os at vi er aligned”, ”fedt value add”, ”det der
er en game changer”, ”vi skal bare deliver på den
her” – kombiner frit og uden skam, Jonas bruger
alligevel ikke udtrykkene rigtigt.
- Jonas store forbillede er Donald Trump, og byder
muligheden sig er han ikke sen til at fyre et citat
af fra Mr. Trump:
o “You have to think anyway, so why not think
big?”
o “When somebody challenges you, fight back.
Be brutal, be tough.”
o ”The point is that you can’t be too greedy.”

Pinlig hemmelighed:
Jonas har voldsom kiwiallergi. Får han Kiwi på
huden, bliver han ildrød og hæver op.

Mørkeste hemmelighed:
Jonas onkels “franchise” består af én isenkramforretning i en lorte forstad til Stockholm.

De andre
Giorgio er man nød til at respektere. Han har en
klar spidskompetence i dialogen med kunderne,
særligt de kvindelige, som enhver god leder skal
forstå at udnytte. Det ville være helt fint, hvis han
og Jonas kunne arbejde sammen på akademiet.
Nille er totalt ligeglad med god forretningsførelse.
Hun nærmest dyrker at være bagstiv og smadret.
Jonas er med på at Joels brand er ungt og partyagtigt, men en Juicer skal stadig være professionel. Hun er ikke egnet.
Sebastian passer naturligvis fint til brandet, men
han er også uduelig og alt for snakkende. Jonas
kunne aldrig drømme om at ansætte en sådan
type totalt blottet for forretningssans, der ikke
ved hvornår man skal holde kæft.

Beskidte tricks:
I krig og juice gælder alle kneb, for Jonas vil vildt
gerne være juicer. Han er derfor klar på at psyke
de andre og aktivt ødelægge deres muligheder,
særligt i test, hvor der er mulighed for at udfordre/kommentere deres forretningssans.
Desuden har Jonas et es oppe i ærmet, som han
da bestemt har tænkt sig at bruge, hvis behovet
opstår: Til jobsamtalen var han helt sikker på,
at han havde set Nille før. Og ganske rigtig så
dukkede hun op i et billede, han selv har lagt på
Instagram for nogle måneder siden. Billedet blev
taget til hans mindre halvbrors folkeskole dimission i Århus. Hendes tøjstil var dog anderledes,
og hun stod sammen med sin datter! Hun er ikke
en skid 22, men meget, meget ældre.

Giorgio

Joel and The Juice – web application
Name: Giorgio Hansen
Email: GiorgioH@gmail.com
Age: 22
Choose Country: Denmark
Part time or Full Time: Full Time Juicer
About:
Buongiorno
Mit navn er Giorgio, og jeg er jeres nye juicer.
Hvem er det så, I får i stalden? En italiensk hingst – Giorgio the Italian Stallion ;-) Jeg har
arvet alle de klassiske sydlandske træk fra min far: den lækre olivenfarvede hud, det
mørke krøllede hår, de brune øjne og selvfølgelig den italienske charme.
Alle kan lide Giorgio, men selvfølgelig særligt la signora, så med mig er den gode
stemning sikret. Pigerne vil altid forbi og snakke med the Italian Stallion. De elsker, når
jeg kalder dem min bella donna. Og juicen skal jeg nok også få hurtigt styr på.
Det ligger i mit blod at lave god mad og have forstand på råvarer. Og bare rolig, I får en
medarbejder, der arbejder hårdt og ikke bare holder siesta hele tiden. Jeg har den gode
arbejdsdisciplin fra min danske Mama Lone.
Ciao
Giorgio

Den virkelige Giorgio
Giorgio er en pigeglad storcharmør. Altid på jagt efter den næste scoring. Han vil altid have mere, og
det er han sikker på, at han vil få, hvis han får arbejde på Joel.
Men Giorgio er også en stor, fed løgner. Hele hans scoringsteknik, hans identitet og hans udseende
er et nummer. Giorgio er ikke halvt italiener. Hans far er albaner, men det er der ikke nok damer i. Så
i forbindelse med sin opstart på Flakkebjerg Efterskole, blev Gjergj Hansen til Giorgio Hansen, håret
blev krøllet, huden selvbrunet og accenten og mimikken blev ændret til Giorgios bedste bud på ægte
italiano.

Fif til at spille Giorgio
- Giorgio snakker med (påtaget) let italiensk
accent og gestikulerer når chancen byder sig
– men hold det i et niveau, der ikke bliver for
meget.
- Giorgio benytter sig af få nemme italienske
gloser så som Buongiorno, Bella, Bella Donna,
Signora, Scusi, Allora, Si, Prego og hvad du ellers
kan finde på
- Giorgios flirtestil er smådrillende – han laver om
på de kvindelige kunders navne, synger deres
bestilling, siger de vil have en stor juice når de
beder om en lille, og så kaster han om sig med
”Bella Donna”´ere
- Giorgio elsker at kalde sig selv
The Italian Stallion – et navn han har lånt fra
Rocky Balboa-figuren

De andre
Lionheart holder aldrig kæft. Ja ja, han spiller cool
med alt hans skateri, løvetatovering og alt det der.
Men det bliver trættende lynhurtigt. Godt at
Giorgio har et solidt greb om hans nosser, med
viden om hans hemmelighed.
Nille er slet slet ikke Giorgios type. Den der girl
rock star attitude, ved han ikke helt hvordan han
skal håndtere. Og så hader han, når hun flirte med
ham for bare at grine, når han bider på – pisse
irriterende, at hun er lækker nok til at han falder i
hver gang. Va fan Culo.
Jonas er ok. Han er en businessman, det må man
have respekt for. Giorgio kunne sagtens se dem
stå sammen på en Joel, for de komplimenterer
hinanden godt.

Beskidte tricks:

Pinlig hemmelighed:
Giorgio har det med at glemme sin accent, når
han bliver stresset.

Mørkeste hemmelighed:
Giorgio er slet ikke halvt italiener, men halvt
albaner. Det er en hemmelighed, han for alt i
verden vil forsøge at holde skjult.

I krig og juice gælder alle kneb, og Giorgio vil
vildt gerne være juicer. Han er derfor klar på at
psyke de andre og aktivt ødelægge deres muligheder, særligt i tests hvor de har kundekontakt.
Desuden har Giorgio et es oppe i ærmet, som
han har tænkt sig at bruge, hvis behovet opstår.
Til jobsamtalen glemte Lionheart sin mobil på et
bord, og Giorgio bladrede i den. Det viser sig, at
Lionheart er all talk and no action. Al
musikken på mobilen var klynk med Radiohead
og Coldplay, og alle billederne var af Lionheart
og kæresten i sommerhus med hyggelig middag
og gåtur ved stranden. Rimelig langt fra Lionhearts historier om skatervideoer, mc fight nights
eller graffiti bombninger af s-toge.

