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BING CROSBY synger
og

FRED ASTAIRE danser
til

mecl

den ny e Stj e rne,\IARIORIIl REYNOLDS

13 herlige IRVING BERLIN Melodier

IDEN C-,[-ADE tr(RL] »Lrotiday Inrt«

Jim Hardy . .

Ted Hanover
l.inda Mason
I-ila Dixon . .

l)anny Reed

Mamie ......
(1us........

,.... Bing Crosby
..... Fred Astaire
llarjorie Reynolds
....VirginiaDale
..... Walter Abel
... I-ouise lleavers
.... Irving lSacon

Manuskript af Claude Binyon og Elmc,. Rice

efter en ldi aJ lrving Berlin.

tVusitken aJ' IRVIN G Il,l!-RI-IN.

Optaget og iscenesataf MARK SANI)RICI I
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Øn*vtc,d-e KRO
Sangcrcn og Komponistcn Jim IIardy har samlnen mcd Danseparret Ted

llanover og l-ila Dixon skabt et kombineret Sang- og Dansenummer, med
hvilket Trekløverct har haft cn aarelang Sukces i de fornemste amerikanske
Varieteer og Natklubber. Jim, der er en romantisk Natur og egentlig bedrc
kan lide at ligge paa en gron Eng og stirre op i en blaa Himmel end Dag ud
og Nat ind at staa paa cn Scenc, har besluttet at >>lægge op<., og det er - udcn
at Ted ved af det -- lykkedcs ham at overtale Lila, i hvem han tror, han er

forelsket, til at følge hans Eksempel. Han har købt en Farm, og det er Menin-
gen, og at han og Lila som Mand og Kone skal hellige sig Landlivets Glæder
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rnen isidstc Ojcblik faldcr den upaalidelige l)anre fra. I)eres energiskc

Imprcsario Danny Rccd stiller herrdc og -I-cd et fristende Engagenrent i lJrl-

sigt, og Tcd tolkcr hcnde tilmed sin Kærlighcd, saa Rcsultatet bliver, at Jirn

t»aa tage alcnc ud paa sin I'arrn.

Ilan blivcr snart klar over, "rt skal nian drivc cn Fann, skal nl.rn nctol)

ikkc drivc, og indscr, at han faktisk cr kommct fra Askcn og i lldcn. Til alt

IIelcl faar han cn straalcnde Id6: Ilan vil forvandle selve Ga.rrdcn til en stor-

stilct Dansercst.rurant "IIoliday 1nn<. - l{clligdags-Kroen, der skal bærc dct

Navn, forcli den ktrn skal vrrc aaben dc officicllc Fcst- og Ilelligdage. l)ct
cr dcr, ljidr,rscn ligger -- for af denr cr cler kun 1.5 aarligt, s.ra ]irn paa detr

Maade kan faa 150 Drivcdage. Dcn glade Kro skal ogsa.r byde paa l. Klasscs

Llndcrholdning, og.fim soscr åt faa Tcd og I-ila til at nrcdvirkc vcd Aahningt
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Iesten, der skal findc Stcd Nytaarsaltcn. l).rnseparret har iruidlertid Engagc-

nrcnt, og lran maa dcrfor sc sig om cftcr andrc Medvirkendc. En vcnlig Skæbnc

- og Danny Recd sorger [or, at en yndig ung Pige, Linda Mason, dcr

baade kan syngc og dansc, krydser h.rns \Icj, og hrrn bliver "llolida)'Inn«s
Mascot og kvindeligc Ilovedkraft.

Aabnings- og Nytaarsfesten, til hvis sceniskc Arrangetlctrtcr .f inr sclv har'

komponcret Musikkcn, blivcr cn droncnclc Sukces - og ud paa clc sntaa Tiurcr

indfindcr Tcd sig, men i cn sa.r omtaagct Tilstand, at han næstcn hvcrkctr

k.rn horc cllcr se. I.ila har ncnrlig svigtct ham til Fordcl for cn clutn Tcx;rs-

,Nlillionær, og han cr derfor --' og vcd IIjælp af cn ]"laskc \\'hisky - kotttnict

helt ud af Ligevægt. For i det hele taget at holdc Balancen paa det glatte Gulv

i clcn ovcrfvldtc Krosal cr han nodt til at hcvægc sig i Dansctakt, og for han
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vcd af dct, cr han udc i cn cxccntrisk, mcn særdclcs virkningsluld Dans nrcd
I-inda' Flans ufrivilligc optræden gor stormendc Lykke, men da han dcn
næste Morgen vaagner op af Ruscn, kan han ikkc huske andet, end at han har
danset med den bedste Partnerskc, han endnu har haft. Me, hvem er hun /
Jim rober ikkc Hemmclighcden for ikke at risikere, at \/ennen huggcr clc'
clskcde Linda fra ham, men ved de følgende Helligdags{ester i den gladc Kro
sætter Ted og Danny Hirnmel og Jord i Bevægelse for at finde den mystiskc
Danserinde.

Dct lykkcs dcm omsider ogsaa, men derimod lykkcs dct clcm ikkc at faa
hcnde til at svigte Jim, i hvem hun er forclsket, og blive Teds nye partncrskc.
De to Herrer opgiver dog ikke Haabet og faar endda ct par høje Filmmata-
dorer fra IJollywood til at tagc til »Holid.ry Inn« for at se Tecl og Linda
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dansc, idct dc regncr med, at dcn u»gc Pigc næppc vil kuunc staa for cn

svulmende Filmkontrakt. Jim opdager, hvad der er i Gære, og gør sit til at

forpurre den skønne Plan. Han faar Lila, hvis Texas-Millionærs Millioner

viste sig at værc forlorne, ud paa Kroen og sorger ogsaa for at faa Linda af

Vejen - men Uheldet er ude: I-inda kommer alligevcl til at danse og faar

virkclig et fristende Tilbud. I{un ladcr Jim træffe Afgørelsen, og da han cr

bange {or at staa hendes I-ykkc i Vejen, ra.rdcr han hende til at tage til
Hollywood.

Han blivcr ogsaa selv intcresseret i Foretagendet, for dct bliver åans Id6

med Helligdags-Kroen og hans Melodier, der kommer til at liggc til Grund

for den Film, som Ted og Linda skal spillc i. Hendes Sukces blivcr altsaa paa

cn Maade ogsaa hans, men det gør hverken ham eller hende lykkelig. Det

bliver de først, da han med cn Beslutsomhcd og et Vovcmod, som han slct

ikke troede sig i Besiddelse af, indfinder sig i Ilollywood og snuppcr hendc

hort lige for Næsen af Tcd.
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