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Kære læser, velkommen til mit scenarie, og tak fordi du læser det! 

Festivalfortællinger er skrevet som premierescenarie til Fastaval 2022, 

men du er velkommen til at bruge det i andre sammenhænge også. Jeg 

håber du og dine spillere får en rigtig god oplevelse med det!

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til avratzer@yahoo.com eller finde 

mig på Facebook (Anne Vinter Ratzer). 

Tak til:

Terese Nielsen og Jorgo Larsen for feedback på synopsis og idé. 

Facebook-venner for at dele deres egne “random encounters” - det var 

sjov læsning! Lea Weinreich og Joe Kroll Ratzer for tidlig koncepttest. 

Piotr Zbigniew, Lars Kroll og Jan Reher for spiltest. Mette Finderup for 

gennemlæsning og feedback på scenarieteksten og god peptalk. 

Fastavals scenarieansvarlige og øvrige forfattere for støtte og input 

undervejs, og for at være et dejligt community.  Og ekstra tak til Kroll for 

alt muligt :-)

Velkommen

Foromtale

Festivalfortællinger handler om fire unge venner, som tager på festival 

sammen. Hver for sig står de ved en skillevej i livet, konfronteret med 

forskellige udfordringer. Festivalens farverige oplevelser giver dem et 

tiltrængt pusterum, men også en mulighed for at se sig selv i et nyt lys 

og få et spark i den rigtige retning.  

Scenariet handler om at have intense, festlige og fantastiske 

festival-oplevelser. Det handler om hvordan vores oplevelser farves af 

vores indre tilstand, og hvordan oplevelserne kan give os inspiration til at 

komme videre. Og det handler om venskab - at være sammen om både 

de gode oplevelser og de svære stunder. 

Scenariet har ikke et fast plot, men bygges op omkring 

festivalprogrammet, hvorfra spillerne vælger de aktiviteter, de gerne vil 

opleve. Scenernes indhold skabes af spillerne i en blanding af 

improvisation, fortælling og rollespil, og veksler mellem underholdende 

festivalaktiviteter og stille refleksion. 

Note: Billederne i dette scenarie er ment som inspiration. De er således ikke nødvendigvis en 
illustration af, hvordan dette scenaries festival eller spilpersonerne  ser ud. 

mailto:avratzer@yahoo.com


Spilpersoner
De fire spilpersoner er unge studerende, som deler en lejlighed 

i Odense. De er venner, og kan godt lide at tilbringe tid 

sammen, men de er også meget forskellige, og der er meget, de 

ikke ved om hinanden - eller for den sags skyld om sig selv. 

Hver af spilpersonerne står lige nu med et problem, de ikke helt 

ved hvordan de skal håndtere. De fire kender hinanden godt 

nok til at vide lidt om, hvad de andre tumler med, men de 

kender ikke alle detaljerne. 

I spilpersonbeskrivelserne er der lagt op til, at de gerne vil 

hjælpe hinanden, men ikke helt ved hvordan. Spillerne skal 

undervejs finde ud af, om de har lyst til at række ud og bede om 

hjælp, eller om de hellere vil tumle med problemerne selv. Hvis 

spillerne mest har lyst til at have en sjov festival og glemme 

problemerne for en stund, er det også helt i orden. 

   
Samtidig skal spillerne have mulighed for at reflektere over de udfordringer, spilpersonerne står overfor, men det er 

ikke fastlagt hvor meget eller hvor lidt, det skal fylde, eller hvordan de skal håndtere dem. Det er din opgave som 

spilleder at bringe udfordringerne på banen som en del af de scener, I spiller, og give plads til refleksionen, men 

spillerne må selv finde ud af, hvor de fører hen.

Scenariet er bygget op omkring de 3 dage, spilpersonerne er på festival. 

Festivaldagene afvikles som en række snapshots; enkeltstående, 

koncentrerede scener, der afvikles kronologisk. Tænk på det som de minder, 

spilpersonerne stadig taler om flere år efter - vi får ikke alle detaljer med 

om kedeligt gråvejr og ligegyldig fast food, men stiller i stedet skarpt på de 

sjove, vilde, overraskende, tankevækkende, mindeværdige stunder. 

Inden festivaldagene starter er der en grundig opvarmning, hvor spillerne 

lærer spilpersonerne at kende. Efter festivalen rundes der af hjemme i 

lejligheden, hvor spilpersonerne ser tilbage på hvad de har oplevet og hvor 

de står nu.

Om Scenariet

Stemning
Det centrale i scenariet er at de fire venner skal 

have en fantastisk festival. Du og spillerne skal 

skabe scener sammen, som er intense, levende, og 

mindeværdige. I skal give los undervejs og fordybe 

jer i beskrivelser og stemninger, lade jer rive med 

og bringe festivalen til live så godt I kan. I kommer 

til at springe rundt mellem forskellige aktiviteter og 

situationer, og det må godt ende med at føles en 

smule hektisk - det er en del af oplevelsen ved at 

være på festival :) 



Kildevallen Festival

Spillerne behøver ikke vide særlig meget om festivalen, men her er 

nogle (fiktive) fakta, hvis de skulle spørge.

Festivalen hedder “Kildevallen”, og er en fiktiv festival et sted i 

Danmark. Det er ikke vigtigt præcis hvor den ligger, men det er cirka 

en times togkørsel fra Odense, hvor de fire spilpersoner bor. 

Kildevallen er en veletableret festival med nogle år på bagen og cirka 

30.000 deltagere (cirka som Northside i Århus), dvs. en god størrelse, 

der giver mulighed for et varieret program og mange aktiviteter. 

Den hedder Kildevallen, fordi den ligger tæt ved en skov med en kilde, 

der løber ud i en meget populær badesø, der også kan bruges af 

deltagerne under festivalen.

 

Spilpersonerne har ikke været på Kildevallen før, så de kender den 

ikke i forvejen, men den er som festivaler er flest.

Vigtig forventningsafstemning 

Scenariet foregår på en festival, og der vil være masser af gang i den, 

men det handler IKKE om at vælte rundt i spruttåger og brække sig i 

tilfældige telte. Alkohol, stoffer og sex som rollespilselementer ender 

ofte med at overtage og dominere spillet, hvilket ikke er pointen med 

dette scenarie, og disse elementer spiller derfor en meget lille rolle.

Det betyder ikke at alkohol ikke findes på festivalen, eller at 

spilpersonerne overhovedet ikke må drikke. Det må de godt. Det skal 

bare holdes på et rimeligt niveau, og det er ikke meningen, man skal 

rollespille, at man er smadderfuld eller har ornli’ syge tømmermænd. 

De fire venner har lavet en aftale på forhånd om ikke at blive (meget) 

fulde, og den har de tænkt sig at holde, også selvom enkelte af dem 

måske fortryder en smule undervejs :-) 

Det er også en væsentlig del af scenariet, at det handler om, hvad de fire 

venner laver sammen som en gruppe. Spil med bipersoner er derfor en 

minimal del af scenariet, og sker primært for at danne stemning samt 

give oplæg til spil mellem spilpersonerne.



I festivalaktiviteterne (koncerter og andet) skaber spillerne selv 

indholdet, gennem fortælling og improvisation. En koncert med 

bandet Flaming Scorpions beskrives således af spillerne, som skiftes til 

at fortælle hvordan forsangeren ser ud, hvordan publikum reagerer på 

bandets største hit, hvordan vejret er under koncerten, og alle de 

mange store og små ting, der tilsammen danner koncertoplevelsen og 

gør den levende og intens.

I de stille scener reflekterer spillerne, gennem korte monologer og 

samtaler med andre, over hvor deres spilpersoner står lige nu. 

Reflektionsscenerne hjælper spillerne med at finde ud af, hvor de er 

på vej hen, og hvordan de kommer derhen, samt hvordan de kan 

hjælpe hinanden. 

Mellem de længere scener indlægges “random encounters” - korte 

fortælle- eller rollespilsscener, som giver ekstra krydderi til festivalen, 

f.eks. et tilfældigt møde med en gammel ven i madkøen eller en 

pludselig, spontan dansesession i et teltområde. 
Tidsforbrug
Sammenlagt tager scenariet cirka 5 timer, fordelt således: 

● Intro, casting og opvarmning: Max. 1 time

● Startscene ved teltet: Cirka 30 min

● 3 dage på festival: Cirka 1 time per dag - i alt max. 3 timer

● Hjemtur - afrunding: 20-30 min

Hvis det er vigtigt at I er færdige på 5 timer, skal scenariet køres 

ret stramt, og pauser være korte. Opvarmningen er vigtig, og skal 

have noget tid, men I bør være kommet til Startscenen efter max. 

1 time. 

I tilfælde af tidsnød, så kan der skæres lidt i dagene på festivalen. 

Se “En dag på Festival” for flere detaljer.

Din opgave som spilleder er at skifte mellem de forskellige scener, holde 

styr på tid og tempo, støtte spillerne i at beskrive scenerne, og hjælpe dem 

med at reflektere. Det er bedst, hvis spillerne helt selv kan improvisere sig 

vej gennem scenerne med minimal styring fra dig, men det gør ikke noget 

hvis du deltager lidt mere aktivt for at få scenerne til at flyde bedre. Det 

vigtigste er at det er spillerne, der ejer scenen og siger det meste, og at I 

får en god scene ud af det. 

Scenetyper

Der er ikke noget plot eller 

fastlagt udfald af scenariet - alt 

afhænger af hvad der sker inde i 

spilpersonerne og mellem dem. I 

slutningen af scenariet vil 

spilpersonerne sikkert være et 

andet sted, end der hvor de 

startede, og en hel del oplevelser 

rigere!

Spillerne skal undervejs samle 

digitale minder (selfies, posts om 

bands, vejret, maden osv.), samt 

fysiske “souvenirs”, f.eks. sætlisten 

fra koncerten med Flaming 

Scorpions eller en tegning tegnet af 

ham den søde fyr fra kaffebaren. 



Casting 
Tid: Cirka 10 minutter

Uddel Casting - quizzen, og fortæl spillerne at de skal svare som den 

type person, de godt kunne tænke sig at spille.

Saml besvarelserne ind og find ud af, hvem der skal spille hvem.

Udlevér spilpersonerne og lad spillerne læse dem. Giv dem også 

quiz-svarene tilbage - de kan bruges som ekstra inspiration til 

spilpersonerne. Svar på evt. spørgsmål om teksten, men brug ikke for 

længe på det - der kommer flere detaljer på spilpersonerne i 

opvarmningen.

Bemærk: Lous køn er ikke beskrevet. Spilleren kan selv vælge om Lou er 

mand, kvinde eller ikke-binær.

Scenariet 

- Intro, casting og opvarmning

Introduktion 
Tid: Cirka 10 minutter

Lær hinanden lidt at kende ved at spørge, om nogen har været til 

festival, og del nogle af jeres festivaloplevelser - ganske kort! 

Fortæl derefter om scenariets opbygning og spillestil, og hvad temaerne 

er, som beskrevet i afsnittet “Om Scenariet” ovenfor.

Vigtigt: Husk forventningsafstemning omkring alkohol og stoffer, så det 

er klart fra begyndelsen.

Tips til fordeling af spilpersoner
Som udgangspunkt kan du bruge svaret på spørgsmål 5 i quizzen: 
Hvilken Marvel-karakter, der er mest som dem. 

Spilpersonerne er skrevet ud fra følgende:

● Simon = Iron Man (så checket, at han er irriterende, og 
overbevist om at han altid har ret)

● Lou  = Captain America (loyal ven, principfast, deler ofte 
verden skarpt op i Rigtigt og Forkert)

● Matthias = Spiderman (konfliktsky, usikker på sig selv, dårlig til 
at spørge om hjælp)

● Amalie = Thor (festglad, ukompliceret, tager ikke ret meget 
alvorligt)

Udover dette spørgsmål er det særligt spørgsmål 7, der kan være 
afgørende. Her ville svarene være:

● Simon / Lou: 7A eller 7D (de er begge i stand til at starte en 
diskussion roligt, og ende med at kamme over).

● Matthias: 7B
● Amalies svar i spørgsmål 7 er ikke så vigtigt.

Hvis ovenstående ikke lige virker for dine spillere, så fordel 
spilpersonerne som du ser bedst, evt. sammen med spillerne. 

Spilpersonerne har et udgangspunkt, men må gerne flytte sig 
undervejs i scenariet, så spillerne har en del bevægelsesfrihed. 



Opvarmning
Tid: Cirka 30 minutter

I opvarmningen skal I gennemgå følgende øvelser. Hold styr på tiden 

undervejs, så I når det hele.

Lejligheden

Bed hver spiller beskrive et aspekt af den lejlighed, de deler sammen. 

● Lejligheden generelt: Gammel, ny, centralt…? Hvordan fandt de 

den?

● Udsigten: Hvad ser man, når man kigger ud? Evt. også lidt om 

naboerne.

● Stuen: Indretning, møbler, udsmykning? Bruger de stuen meget 

sammen? Er der rodet?

● Køkkenet: Indretning, hvad er der i køleskabet? Deler de mad 

eller har de hver sit? Spiser de sammen?

● (Hver for sig) Værelser: Hvordan ser de ud, hvad har de på 

væggene, hvor tit rydder de op…?

Udlevér listen med spørgsmål (se Handouts - Liste med Spørgsmål) til 

én af spillerne. Gruppen skiftes til at stille hinanden spørgsmål og sende 

listen videre. Spillerne skal svare som deres spilperson ville gøre, og så 

ærligt som muligt. 

Det er ikke meningen at alle spillere skal svare på alle spørgsmål - det er 

der ikke tid til - men sørg for at hver spiller får i hvert fald 3-4 spørgsmål. 

De må gerne finde på spørgsmål selv, men hold øje med tiden, så I også 

når de næste punkter i opvarmningen. 

På linje

Bed spillerne rejse sig op. Stil følgende 

spørgsmål et ad gangen, og bed dem stille sig 

på en ordnet linje. De må meget gerne 

snakke sammen undervejs for at finde den 

rette placering - det er en del af øvelsen.

● Hvem har det mest rodede værelse?

● Hvem står først op om morgenen?

● Hvem har det smarteste tøj?

● Hvem er mest glad for sit studie?

● Hvem laver bedst mad? 
Udfordring

Til sidst skal hver spiller kort beskrive, hvilken udfordring deres spilperson står overfor lige nu, og hvad 

de andre spilpersoner ved. Understreg overfor spillerne, at de undervejs selv skal vælge, hvordan de vil 

håndtere deres udfordring, og i hvor høj grad de vil bede om hjælp fra de andre spilpersoner. Der er 

ikke noget fastlagt; det handler om at få fortalt den historie, der virker bedst for gruppen. 

Bemærk også: Dette er et åbent scenarie, så spillerne må gerne vide mere, end deres spilperson gør.

Beskrivelser

Bed spillerne beskrive den seneste fest de 

holdt. Sørg for at fordele tiden nogenlunde 

ligeligt mellem spillerne - skift til den næste 

spiller, hvis det er nødvendigt. Spillerne skal 

hver fokusere på ét af følgende elementer af 

festen:

● Folk 

● Musikken

● Stemningen

● Ting, der skete undervejs



Startscene: Første Aften ved Teltet

Spilletid: Cirka 30 min

Handouts: Udlevér Hensigtserklæringen og programmet: Koncerter og Andre Aktiviteter i starten af scenen.

Sådan forløber scenen:
● Lejren: Bed spillerne beskrive lejren. Hvilket telt (eller telte) har de med, hvordan er pladsen indrettet… 

● Hensigtserklæringen: Spilpersonerne gennemgår den og finder ud af, om de skal have flere regler tilføjet. 

● Udfordringer: Spilpersonerne stiller hinanden udfordringer. Det skal ende med at alle har en udfordring, de 
kan gå med til. Sørg for at holde udfordringerne inden for rimelighedens grænser, og at de ikke involverer druk 
eller stoffer.  

Udfordringen kan være hvad som helst, der hører til på festivalen: At tage med til morgenyoga, gå til en koncert 
med et band, de ellers aldrig ville lytte til, kun at spise vegetarmad, flirte med en, de aldrig har mødt før… 
Formålet er at give spillerne endnu et håndtag til at skubbe til deres og de andres spilpersoner.

Husk at der også skal være tid til at vælge aktiviteter for næste dag, så sørg for at dette ikke tager for lang tid.

● Aktiviteter: Spilpersonerne vælger aktiviteter fra programmet til første 
dag:

○ 1 koncert 

○ 1 anden aktivitet

● Minder: Tag en lejrselfie og lav posts - VI ER PÅ FESTIVAL!!!



Scene: En Dag på Festival

Bemærk: Denne scene køres 3 gange. Sidste gang springes over punktet “Valg af program” - brug evt. lidt mere tid på snak 

mellem spilpersonerne.

Spilletid: Cirka 1 time per dag, max. 3 timer i alt 

Handouts: Random Encounters og Koncertelementer 

Sådan forløber “En Dag på Festival”:
● Ved teltpladsen: Opvågning - morgentanker. (Under dette punkt skal spillerne være så afslappede som muligt - f.eks. 

ligge på gulvet eller lænet ind over et bord). Mens spilpersonerne langsomt vågner, bruger hver spiller et par 

sætninger på at beskrive, hvad deres spilperson tænker lige nu, og hvad de forventer af dagen. De andre spillere 

lytter, og tænker over hvad de kan gøre for at hjælpe spilleren i den rigtige retning. 

● Første aktivitet: Se “Sådan køres Aktiviteter”

● Første random encounter: Se “Sådan køres Random Encounters”

● Anden aktivitet

● Andet random encounter (kan evt. springes over, hvis der mangler tid)

● Minder: Dette foregår løbende over dagen, når du synes det passer ind, eller når spillerne har lyst. Se “Sådan køres 

Minder”. Du kan skære i dette punkt, hvis I er presset på tid. 

● Ved teltpladsen: Aftentanker. Spilpersonerne har lidt tid til at snakke 

om dagen, der er gået. 

● Valg af program: Der skal vælges 1 koncert og 1 aktivitet til næste dag, 

som spilpersonerne skal lave sammen. 

● Godnat. (Spillerne lægger sig på gulvet eller ind over et bord, mens de

“falder i søvn”)



Spilletid: 20-30 min

Sådan forløber scenen:
Hjemtur i toget: Togrejsen er meget stille - de fire venner sover eller sidder og tænker for sig selv. Der sker ikke 

noget, før de er hjemme igen, men giv spillerne nogle minutter til at tænke over, hvor de står lige nu. 

Hjemme i lejligheden:

Formålet med scenen er at afrunde scenariet, og finde ud af, hvor spilpersonerne står nu. Nogle af dem vil 

være kommet videre, andre er stadig uafklarede  - det er op til den enkelte spiller. 

Udlever “Liste med Spørgsmål - Hjemme Igen” til en af spillerne. Gruppen skiftes til at stille hinanden 

spørgsmål og sende listen videre. Der er måske ikke tid til at alle kan svare på alle spørgsmål, men sørg for at 

hver spiller får tid nok til at runde sin historie af. 

Når alle spillere har haft deres tur, er scenariet slut. 

Scene: Hjemtur



Aktiviteterne på festivalen består af koncerter og andre aktiviteter (morgenyoga, crowdsurfingkursus, 

osv.). Listen over aktiviteter findes i Handouts, og spillerne vælger hver aften aktiviteter for næste dag. 

En aktivitetsscene tager cirka 10 minutter, og skal være et stemningsfyldt, underholdende snapshot 

- en af den slags oplevelser, man husker og snakker om, når man kommer hjem. 

Du sætter rammen og styrer tiden (f.eks. ved at klippe fremad i tid undervejs, eller runde scenen af), og du må også 

gerne supplere med beskrivelser nu og da, hvis det passer ind, eller er nødvendigt for at få scenen til at flyde, men 

ellers skal du overlade scenen til spillerne, og lade dem skabe fortællingen sammen. 

Forløb:

● Bed en af spillerne læse beskrivelsen af aktiviteten op. 

● Sæt aktiviteten i gang. Mens spilpersonerne er på vej hen til aktiviteten, kan de evt. småsnakke lidt om, hvad de 

forventer. 

● Bed spillerne beskrive, hvad der sker i aktiviteten. Gør scenen så levende som mulig, brug alle sanser, og få 

spillerne til at være fysiske: De skal rejse sig og synge karaoke, danse til koncerterne, sætte sig på gulvet og dyrke 

yoga, hjælpe hinanden med at få en tatovering*, osv. 

● Hvis aktiviteten er en koncert, skal du udlevere et Koncertelement til hver spiller (se Handouts) - husk at skifte 

elementerne rundt mellem spillerne mellem koncerterne. 

● Spørg, hvad spilpersonerne oplever og føler undervejs. Er det bare underholdende tidsfordriv, en sjov oplevelse, 

eller flytter det noget hos dem? 

● Hvis det passer ind, kan spillerne skabe Minder undervejs, f.eks. selfies, posts etc. Se “Sådan køres Minder”. 

● Afrund aktiviteten. Hvad snakker de om bagefter?

Vejledning: Sådan køres Aktiviteter

*På Fastaval udleveres et sæt midlertidige tatoveringer, så spillerne kan få en, hvis de vælger denne aktivitet



Et Random Encounter på festivalen er en kortvarig, uforudset hændelse; et krydderi, et benspænd, noget som 
rusker op i spilpersonernes festivaloplevelse. Et Random Encounter kan være mange forskellige ting, og kan 
både være godt og skidt.  

Du finder listen over Random Encounters i Handouts. 

De fleste Random Encounters burde være lige til at gå til, og kan afvikles af spillerne selv, men vær klar til at 
hjælpe, hvis der er behov for det. Hvis der er tvivl om fortolkningen, så skal I bare vælge den måde at køre 
scenen på, som virker bedst for gruppen. 

Et Random Encounter køres således - selve scenen skal ikke tage mere end et par minutter:
● En af spillerne ruller en D10 

● Udlevér kortet med det matchende nummer. Hvis det allerede er kørt, eller du synes et andet passer 
bedre til situationen, må du gerne uddele et andet. 

○ Bemærk: Enkelte Random Encounters er markeret med “Alle” - det betyder at alle spilpersonerne 
er med i scenen som hovedpersoner.

● Find ud af, hvem der skal spille evt. bipersoner, og hvordan scenen skal køres. Scenen skal ikke udvikle 
sig udover hvad der er beskrevet på kortet, og skal ikke vare mere end et par minutter.

● Spillerne afvikler scenen - du holder tiden og runder af. 

● Spørg hovedpersonen, hvad oplevelsen gør ved dem - hvad tænker og føler de? Snakker de med de 
andre om det?

Vejledning: Sådan køres Random Encounters



Spillerne skal i løbet af festivalen opsamle minder - digitale såvel som fysiske - i det omfang, det
kan lade sig gøre. 
De digitale minder kan laves på et par minutter, og det er tanken at hver spiller bør kunne nå det et par gange i 
løbet af scenariet.
De fysiske minder kan med fordel lægges når I alligevel har pause, så de ikke tager for meget tid fra resten. 

Bed f.eks. spillerne om at:
● Tage selfies under koncerter og andre aktiviteter

● Skrive updates efter (eller under) aktiviteterne

● Tage billeder, som kan være fra festivalen, f.eks. sollys gennem trætoppene, to personer der kysser, en 
dynge skrald, eller lignende. (Husk at spørge om lov, hvis der er genkendelige personer på billederne). 

● Finde et fysisk minde fra festivalen. F.eks. et kaffefilter med nogens autograf, en sætliste fra Flaming 
Scorpions koncerten, et plastickrus med en tegning, lavet af hende den søde fra naboteltet, en stak 
ølkapsler samlet udenfor jeres telt…  

På Fastaval: Der kommer en eller anden form for digital kanal til at lægge minder på undervejs, sandsynligvis 
en Discord-kanal, så man kan dele dem med andre. Der bliver informeret om dette i så god tid som muligt 
inden scenariet går i gang. 

Tag gerne også billeder af de fysiske minder (evt. efter scenariet) og læg på den digitale kanal.

Vejledning: Sådan køres Minder



Handouts og Spilpersoner



Handout Uddeles Bemærk

Casting-quiz I starten af Casting 4 stk - en til hver spiller. Gives tilbage til spillerne, når du uddeler 
spilpersonerne.

Spilpersoner Når spillerne har udfyldt quizzen, og du har besluttet 
hvem der skal spille hvem

Liste med spørgsmål - 
Opvarmning

Som beskrevet under Opvarmning Gives til én af spillerne, som giver den videre til de andre efter 
tur.

Hensigtserklæring Startscenen

Festivalprogrammet - 
Koncerter og Andre 
aktiviteter

Startscenen - bruges også hver aften i En Dag på Festival 
til at vælge nye aktiviteter til næste dag.

Separate tekster - skal klippes ud inden scenariet går i gang. 
Bruges som beskrevet i “Sådan køres Aktiviteter”
Til Fastaval udleveres også et sæt midlertidige tatoveringer, som 
spillerne kan få på i aktiviteten “Tatovering”

Koncertelementer Koncertscener - udlevér en til hver spiller, skift mellem 
koncerterne.

Bruges som beskrevet i “Sådan køres Aktiviteter”

Random encounters En Dag på Festival - udleveres en ad gangen, som 
beskrevet i “Sådan køres Random Encounters”

Separate tekster - skal klippes ud inden scenariet går i gang.
Når et random encounter er kørt, lægges det til side og bruges 
ikke igen. 

Liste med spørgsmål - 
Hjemme Igen

Udleveres under den sidste scene - Hjemtur Gives til én af spillerne, som giver den videre til de andre efter 
tur.



1. Hvilke af disse sportsgrene ville du foretrække at udøve?
A. Løbe en tur
B. Spille fodbold
C. Bueskydning
D. E-sport 

2. Det er din tur til at tage opvasken. Hvad gør du?
A. Sætter god musik på og gør det til en fest.
B. Jeg gør det bare. No big deal.
C. Overtaler en anden til at gøre det.
D. Glemmer det flere gange, indtil opvasken er gigantisk og 

tager en time.

3. Hvad synes du om gyserfilm?
A. Elsker dem! Jo værre, jo bedre.
B. Hyggelige at se sammen med andre, men siger mig ikke 

noget særligt.
C. Nope.
D. Jeg ser kun de bedste, og elsker at sige kloge ting om 

gysergenren undervejs.

4. Hvad ville du helst i din ferie?
A. Vandretur i Skotland alene.
B. Fest på Sunny Beach med så mange som muligt - venner 

eller fremmede.
C. Bytur i London med et par venner eller familie.
D. Læse bøger i min have og invitere vennerne på kaffe.

5. Hvilken af disse Marvel-karakterer er mest som dig?
A. Thor 
B. Iron Man 
C. Captain America 
D. Spiderman 

6. Din mor ringer. Hvad gør du?
A. Laver noget andet imens hun snakker og snakker, og sørger 

for at sige “Nåda” og “Aha” på de rigtige tidspunkter.
B. Sætter mig med en kop te og giver mig god tid til at snakke 

med hende.
C. Får afsluttet samtalen ret hurtigt. Jeg har andet at lave.
D. Min mor ringer aldrig. Der må være noget galt.

7. Dine venner begynder at diskutere noget, I ikke er enige om. 
Hvad gør du?

A. Det er ofte mig, der starter en diskussion, og sjældent mig, 
der stopper den. Det er jo mig, der har ret!

B. Jeg prøver at lede samtalen over på et emne, vi er enige om. 
Jeg hader at skændes.

C. Jeg deltager i diskussionen med stor energi, lige indtil jeg 
begynder at kede mig. 

D. Jeg fremlægger mine synspunkter roligt og velargumenteret, 
og lytter lige så roligt til de andre. 

8. Hvilke af disse bekymrer du dig mest om i dagligdagen?
A. Klimaet og fred i verden
B. Hvordan mine venner og familie har det
C. Om jeg har overblik og styr på tingene
D. Om folk kan lide mig

Svar som den spilperson, du gerne vil spille.
Dit navn (spiller):

Casting-quiz: Hvilken spilperson er du?



Spilpersoner



Simon

Om dig
23 år, læser statskundskab på 4. år i Odense, hvor du deler en lejlighed 

med tre andre studerende. 

Du har altid været ham, der får ting til at ske og har styr på tingene. I de 

yngre år i skolen var det dig, der havde de gode ideer i frikvartererne, dig 

der kendte de sjoveste videoer, og dit hjem, der havde det bedste 

legetøj og de nyeste spil. Senere blev du helt naturligt anfører på 

håndboldholdet, og leder af gymnasiets elevråd. På universitetet har du 

været tutor, og tjent gode penge på lektiehjælp.

Du har surfet gennem skole, gymnasium og uni på en bølge af faglig 

dygtighed og social status, så meget, at det er blevet en naturlig ting for 

dig at have ret og få ret. På det seneste er det så småt begyndt at gå op 

for dig, at der kan være flere måder at anskue tingene på, og at verden, 

som indtil videre har været meget overskuelig, måske er mere 

kompliceret end du bryder dig om.

Om de andre
Amalie: 

+ Festens centrum, altid gang i den og højt humør. Når der skal festes er det 

jer to, der får det til at ske, og det er aldrig kedeligt. 

- Man skal ikke regne med at Amalie er der til at rydde op dagen efter. 

Matthias: 

+ Superflink, stille og stabil. En af de få personer, du synes det er nemt at 

snakke med, fordi han ikke har travlt med at mene alt muligt, men bare 

lytter. 

- Matthias ville ikke bede om hjælp, om så der var ild i ham, så man skal lige 

holde lidt øje med, om han er ok. Det er han ikke altid.

Lou: 

+ Spændende studie, farverige venner, fingeren på pulsen. Har altid et 

interessant projekt i gang, og en interessant holdning om det meste. 

- Lige så stædig som dig selv. I har ofte diskussioner om både stort og småt, 

og nogle gange er det svært at vide, om Lou bare diskuterer for at være 

uenig med dig.



Simon

Dig lige nu
Du og Lou har for nylig haft en voldsom konflikt. I synes begge den 

anden tog fejl, det kom ud af kontrol, I skændtes og sagde hårde ord til 

hinanden, og til sidst var de andre nødt til at bryde ind og få jer til at 

stoppe. I har ikke snakket med hinanden om det siden. 

Konflikten har fået dig til at tænke over hvorfor du reagerede så 

voldsomt, og hvad skænderiet betyder for dit forhold til Lou. Var det så 

vigtigt at have ret? 

De andre har overbevist jer om at nu skal I på festival sammen, og så må 

I skubbe konflikten til side og tage den op igen senere. 

(Note til spilleren: De andre ved ikke hvad I kom op at skændes om - 

dette er ikke fastlagt i scenariet, men I kan blive enige om det, hvis I 

synes det er nødvendigt.)

De andre lige nu
Amalie: Ved ikke hvad hun skal efter studiet, og det går hende på. Hun er 

usikker og stille, og det ligner hende ikke. Du vil gerne hjælpe, men kan ikke 

helt finde ud af at starte samtalen.

Matthias: Der er sket et eller andet med hans far for nylig, som har gjort 

ham endnu mere stille end han plejer at være. Du vil gerne hjælpe, men ved 

ikke om han vil bryde sig om at du blander dig.

Undervejs i scenariet skal du tænke over:

● Hvad handlede dit og Lous skænderi i virkeligheden om?

● Hvad vil I gøre for at komme hinanden nærmere igen?

● Kan det blive som før? Ønsker du det?

● Hvordan kan du hjælpe de andre?



Matthias

Om dig
24 år. Du læser til socialpædagog, og bliver færdig om et halvt års tid. Du 

deler en lejlighed i Odense med tre andre studerende.

Du er vokset op i et hjem med mange børn, endnu flere penge, en stresset 

mor og en fraværende far, der efter i årevis at have prøvet at skjule sit 

alkoholmisbrug omsider gav op og lod sig indlægge til afvænning. Siden 

har du ikke set meget til ham, hvilket passer dig fint.

Din kaotiske barndom har sat sit præg - du er stille, dygtig og flink, og gør 

ofte dit bedste for at glide i et med tapetet. Du har stærke meninger, men 

det er ikke så tit de kommer op til overfladen, da du ikke bryder dig meget 

om at være uenig med andre, især ikke dine nærmeste. Du har svært ved 

at få øje på dine egne stærke sider, og er meget bedre til at se andres. 

Siden du var barn har du nu og da, i et pludseligt ønske om at gøre noget 

selvstændigt, kastet dig ud i ting, der ikke er helt gennemtænkte. Det 

lykkes som regel for dig at vikle dig ud af problemerne igen, og nogle 

gange spørger du endda om hjælp. Du bliver altid overrasket, når det viser 

sig at du ikke er alene.

Om de andre
Amalie:

+ Sød og sjov, spreder glæde omkring sig. Nem at hyggesnakke med efter 

en lang dag.

- Kan godt være lidt for livlig nu og da, og tager ikke ret meget seriøst. 

Heller ikke sig selv.

Simon: 

+ Stabil og checket. Det er virkelig rart at vide, at der er en af jer, der altid 

har styr på tingene.

- Kan være meget dominerende og vil utrolig gerne have ret. Du lader 

ham som regel få sin vilje.

Lou:

+ Spændende studie, farverige venner, fingeren på pulsen. Har altid et 

interessant projekt i gang, og en interessant holdning om det meste.

- Lou har holdninger til alt, og skal altid udtrykke sin mening, også hvis 

det træder andre over tæerne. 



Matthias

De andre lige nu
Amalie: Ved ikke hvad hun skal efter studiet, og det går hende på. Hun er 

mere usikker og stille end du har set før. Du vil gerne hjælpe, men kan 

ikke helt finde ud af at starte samtalen.

Lou og Simon: Har haft et kæmpe skænderi for nylig - så slemt at de 

næsten ikke taler sammen. Du og Amalie har overtalt dem til at lægge 

det fra sig, så I kan tage på festival sammen. Forhåbentlig kan de få 

snakket sammen undervejs, og blive venner igen.

Dig lige nu
Du har ikke snakket med din far i flere år. Hans alkoholisme har 

været for stor en belastning i dit og familiens liv, og du har været 

nødt til at passe på dig selv. Nu har din far skrevet et brev til dig og 

siger, at han er holdt op med at drikke og gerne vil mødes med dig. 

Brevet kom som et chok. Det har rodet op i mange gamle følelser, du 

har forsøgt at gemme væk, og det værste er, at du er i tvivl om, hvad 

du skal gøre. Om du faktisk skal mødes med ham, i stedet for bare 

med det samme at smide brevet ud. 

De andre ved ikke meget om dit forhold til din far - det er ikke noget, 

du bryder dig om at snakke om - men du har det svært lige nu, og du 

ved godt, at du har brug for at tale med nogen. Du ved bare ikke 

hvordan. 

Undervejs i scenariet skal du tænke over:

● Har du lyst til at mødes med din far? Hvad ville det give dig?

● Hvad får dig til at tøve?

● Hvad ville der ske, hvis du sagde nej?

● Hvordan kan du hjælpe de andre?



Amalie

Om dig
23 år. Du er endelig blevet færdig med en bachelor i 

informationsvidenskab i Odense - undervejs har du haft et sabbatår, hvor 

du har arbejdet som pædagogmedhjælper. Du deler en lejlighed med tre 

andre studerende. 

I din blå bog fra gymnasiet finder man et billede af en lyshåret pige, iført 

pink solbriller og en mangefarvet kasket med teksten “Party Time!”, som 

sidder og sover op ad en busrude med en stribe savl løbende ned ad 

kinden. Teksten under billedet er “Amalie blev ganske udmattet af 

studieturen til Madrid, hvor hun samlede data ind til et komparativt studie 

af toiletkummer og hovedpinepiller :-)”

Den festglade pige fra Esbjerg gymnasium er nu en festglad studerende i 

Odense. Hverdagen er ok, men aftener og weekender er meget sjovere. 

Du har et utroligt stort antal venner, som du tilbringer det meste af din 

fritid med. 

Du vil gerne være en god ven, og er god til fest og farver, men du har svært 

ved at håndtere når dine venner er i dårligt humør. Det gør dig usikker og 

trist, når andre er kede af det, og du forstår ikke altid, hvorfor andre ikke 

har det lige så nemt som dig.  

Om de andre
Simon: 

+ Han minder dig om din storebror - pålidelig og stabil, altid til at regne 

med, men også god til at feste, når det skal være.

- Er tit ret voksen og kedelig - ligesom din storebror.

Matthias: 

+ Rigtig sød og stille, og det er faktisk en rar afveksling en gang imellem 

at sidde helt roligt og bare snakke med nogen.

- Meget svær at komme ind på livet af, selvom du har prøvet. Du ved 

aldrig helt, hvordan han har det, og det gør dig usikker.

Lou: 

+ Lou har de sejeste venner, det fedeste tøj, og et studiejob i et 

filmstudie - hvor cool kan man være?!

- Du kan ikke finde ud af hvad Lou synes om dig. Nogle gange har I svært 

ved at tale sammen uden at du føler dig dum.



Amalie

De andre lige nu
Matthias: Der er sket et eller andet med hans far for nylig, som har gjort 

ham endnu mere stille end han plejer. Du vil gerne hjælpe, men ved ikke 

om han har lyst til at snakke om det.

Lou og Simon: Har haft et kæmpe skænderi for nylig - så slemt at de 

næsten ikke taler sammen. Du og Matthias har overtalt dem til at lægge 

det fra sig, så I kan tage på festival sammen. Forhåbentlig kan de få 

snakket sammen undervejs, og blive venner igen.

Dig lige nu
Du er lige blevet færdig med din uddannelse, og skal finde på noget 

at lave. Du er blevet tilbudt et job her i Odense, som er godt betalt 

og okay, men ikke noget særligt. Der er en anden mulighed i Århus, 

som er mere usikker, men også mere spændende. Men så skal du jo 

flytte, og det er du ikke glad for - alle dine venner er i Odense, og 

Århus virker meget langt væk. Det er gået op for dig hvor afhængig 

du er af de folk, du kender, og hvor utryg du er ved at skulle danne 

et nyt netværk. Voksenliv og alvor banker pludselig på døren, og det 

skræmmer dig. 

De andre ved godt at du tænker over hvad du skal, men du har ikke 

fortalt dem hvor meget det stresser dig, og hvor bekymret du er 

over at skulle stå på egne ben. Du bryder dig ikke om at virke usikker 

og bange for at prøve noget nyt, men det er sådan du har det. 

Undervejs i scenariet skal du tænke over:

● Skal du vælge det trygge frem for det spændende? Hvor vigtigt er det for dig hele 

tiden at have det sjoveste og mest farverige liv?

● Hvor meget betyder dine venner egentlig for dig? Hvordan har du det med at være 

afhængig af andre mennesker? 

● Hvad ville der ske, hvis du blev i Odense?

● Hvordan kan du hjælpe de andre?



Lou

Om dig
24 år, studerer film- og medievidenskab på 3. år. Du deler en lejlighed i 

Odense med tre andre studerende. 

(Note til spilleren: Lous køn er ikke fastlagt i rollen. Du bestemmer om Lou 

er mand, kvinde eller noget tredje.)

Født i London, flyttede til Danmark med dine forældre da du var 12. 

Omvæltningen fra storby til knap-så-stor-by kunne mærkes, men efter lidt 

tid, hvor du gik og savnede alt det, du ikke havde længere, begyndte du at 

falde til. 

Dit studie er spændende og bringer dig i kontakt med mange interessante 

mennesker og begivenheder, og du har nemt ved at passe ind og få 

venner. Udefra ser dit liv farverigt og til tider hektisk ud, men som person 

er du noget mere afdæmpet.  

Du har faste meninger om mange ting, og siger dem gerne højt, også 

selvom du ved at det kommer til konflikt - du bryder dig ikke om at afvige 

dine principper. Nu og da bringer det dig også på kant med dine 

nærmeste, men du er der alligevel for dem i tykt og tyndt, og du stoler på 

at de også er der for dig. Du afskriver til gengæld hurtigt folk, der ikke 

deler dine værdier. 

Om de andre
Amalie: 

+ Fuld af energi, aldrig kedelig. Du kan godt lide, at hun er så direkte og 

ukompliceret.

- Hun vil så gerne hænge ud med dig, og nogle gange bliver hun for meget. 

Matthias: 

+ Meget rolig, hvilket er en rar afveksling fra dit ofte ret hektiske studieliv. I 

har gode samtaler om alle mulige underlige emner, andre ikke altid forstår.

- Han kan pludselig blive meget stille, hvis du er for højlydt om dine 

meninger. Det er lidt anstrengende at skulle passe så meget på med ham.

Simon: 

+ Har check på alting, også når I andre ikke har det. Siger ting ligeud, og er 

god til at snakke med alle mulige forskellige folk.

- Er meget overbevist om at han altid har ret, og at han er den klogeste 

person i rummet. Det gør det ikke bedre, at det ofte er sandt. 



Lou

De andre lige nu
Amalie: Ved ikke hvad hun skal efter studiet, og det går hende på. Hun er 

usikker og stille, og det ligner hende ikke. Du vil gerne hjælpe, men kan 

ikke helt finde ud af at starte samtalen.

Matthias: Der er sket et eller andet med hans far for nylig, som har gjort 

ham endnu mere stille end han plejer. Du vil gerne hjælpe, men ved ikke 

helt om han vil bryde sig om at du blander dig.

Dig lige nu
Du og Simon har for nylig haft en voldsom konflikt. I syntes begge 

den anden tog fejl, det kom ud af kontrol, I skændtes og sagde hårde 

ord til hinanden, og til sidst var de andre nødt til at bryde ind og få 

jer til at stoppe. I har ikke snakket med hinanden om det siden. 

Konflikten har fået dig til at tænke over hvorfor du reagerede så 

voldsomt, og hvad skænderiet betyder for dit forhold til Simon. Var 

det så vigtigt at have ret? 

De andre har overbevist jer om at nu skal I på festival sammen, og så 

må I skubbe konflikten til side for en stund. 

(Note til spilleren: De andre ved ikke hvad I kom op at skændes om - 

dette er ikke fastlagt i scenariet. I kan blive enige om det, hvis I synes 

det er nødvendigt, eller lad det være uafklaret.)

Undervejs i scenariet skal du tænke over:

● Hvad handlede dit og Simons skænderi i virkeligheden om?

● Hvad vil I gøre for at komme hinanden nærmere igen?

● Kan det blive som før? Eller er noget nødt til at ændre sig?

● Hvordan kan du hjælpe de andre?



Handouts 



Stil et spørgsmål til en af de andre og giv listen videre

● Hvad studerer du, og hvorfor det?

● Hvad er din livret?

● Hvilken (slags) film ville du invitere mig med i biografen og se?

● Hvem i gruppen ville du helst bruge en uge med i et sommerhus uden wifi?

● Hvad har du nemt ved?

● Hvad har du svært ved?

Handout - Liste med Spørgsmål - Opvarmning
Udleveres under Opvarmning



Hensigtserklæring for Kildevallen sommer 2022

- Vi skal ikke være (alt for) fulde. Nærvær! 
- Vi skal lave aktiviteter sammen hver dag. Ikke alt - noget kan være hver for sig.

- Kig på programmet hver aften og find noget vi kan lave sammen.
- Vi skal gøre noget, vi ellers ikke plejer. Hvad? Todo…

- Skal vi alle have en midlertidig tatovering?  Diskutér!
- Find evt. på flere punkter?
- …

Udfordringer - gør noget vi ikke plejer at gøre
Simon:

Matthias:

Lou:

Amalie:



Stil et af spørgsmålene til en anden spiller og lad sedlen gå videre: 

● Hvad har det betydet for dig at være på festival?

● Hvilket minde står stærkest for dig, og hvordan påvirker det dig?

● Hvad tænker du om din situation nu? Ved du hvad du skal gøre?

● Er der noget du gerne vil sige til en af de andre, eller spørge dem om? (Gør det kort)

● Hvad sker der videre i dit liv?

Handout - Liste af Spørgsmål - Hjemme Igen
Udleveres under den sidste scene, Hjemtur



Programmet - 

Koncerter
Klippes ud og udleveres i startscenen “Første Aften ved Teltet”

Husk at printe på én side ad gangen!



Flaming Scorpions - thrash metal (EN)

“Det er sådan her, old school thrash skal lyde! 
Flaming Scorpions er kendt for at levere hurtige og 
catchy kompositioner med fuld skrald på, og deres 
seneste album, “Before Everything Ends”, er en 
skarp skive, fyldt med ørehængende melodier, 
smukke harmonier og sublime riffs.”

Cherry Moon Fox - 

Dansk-japansk J-pop band 

(DK/Japan)

“Cherry Moon Fox og deres sprudlende 
cocktail af let, vellavet pop, glade 
omkvæd og farverige kostumer gør det 
umuligt at være trist eller sur. 
Med et sært mix af japansk og engelsk 
danser de sig vej gennem overraskende 
indsigtsfulde tekster, leveret på en bund 
af sukkersøde harmonier og solidt, 
musikalsk talent.”

Nabo - stille, intens, reflekterende pop på dansk (DK)

“At lytte til Nabo er som at sidde i et stille hjørne til en fest og tale med en 
fremmed, der deler sine inderste tanker med dig, og det viser sig at I har en hel 
del til fælles. Du glemmer helt hvor du var på vej hen, fordi du bare har lyst til at 
blive her og høre mere, at blive klogere på dig selv og denne fremmede, som 
minder så meget om dig selv.”



Go Janice! - fuld-fart-på dansepop 

på engelsk (DK)

“Advarsel! Du skal kun sætte Go Janice! på 
playlisten, hvis du er klar til at danse igennem og 
blive ved hele natten. Go Janice! er sprudlende, 
glad, energisk, super-tight pop, som alle kan 
være med på - hvis man orker!”

“Tectonics musik slæber sig 
afsted, tungt og melankolsk, 
knugende mørkt, men samtidig 
med en lyd, der er klangfuld og 
åben, varieret og smukt 
melodiøs. De tungeste numre 
sender dig ned i den mørkeste 
sump, mens andre løfter dig op 
mod en endeløs, sort himmel.”

“Skævt og sært og meget fængende. 
Folkeviser om mystiske væsner fra dybe 
skove og disede bjerge, serveret som en 
blanding af folkemusik og klassisk 
pop-rock med omkvæd, man ikke forstår, 
men alligevel synger med på. Gorski 
Zhivotni (“Skovens Dyr”) spiller den 
musik, du ikke vidste, du gik og ventede 
på, og har fået et velfortjent gennembrud 
uden for landets grænser.” 

Tectonic - doom metal (IS)

Gorski Zhivotni - folk-poprock (Bulgarien)



To på Flugt 

feat. Allie Nix 

- hip-hop (DK)

“Tre af de nyeste skud på hip-hop-stammen 
herhjemme finder sammen til en koncert, jeg 
personligt har tårnhøje forventninger til. 
Med et dugfriskt album i ryggen har To på Flugt 
rytmen på plads og den sprødeste lyd, og 
dansk-tyrkiske Allie Nix leverer nogle af de 
skarpeste tekster, jeg har hørt meget længe. 
Med de tre samlet i et telt er det ikke til at sige, 
hvad der kommer til at ske, men kedeligt bliver det 
ikke!  

Pacific - ungt rockband med 

rødder i Oceanien (Polynesien, 

NZ, Hawaii)

“Fra den modsatte side af kloden bringer 
Pacific nye toner ind i rocken, og trækker 
tråde langt tilbage og vidt omkring i det 
polynesiske folks historie. 
Musikken tager fat i både hjerte og 
hjerne, og selvom ordene er fremmede, 
er lyden uimodståelig og fængende, og 
du lader dig gerne føre med af Pacifics 
musikalske bølger.” 



Cold Plate - god, gammeldags rock (US)

“Det er fandme i orden musik! Lige ud af landevejen, 
ikke så meget pis. Solidt håndværk af 4 erfarne 
musikere, som for nyligt har fundet hinanden, og 
forhåbentlig bliver sammen længe endnu. 
Det er umuligt ikke at holde af Cold Plates rene, 
klassiske stil, og det gør ikke noget at du ikke kender 
sangene i forvejen - du skal nok være med oppe foran 
og skråle med på omkvædet inden sangen er forbi.”

“Vær forberedt på lidt af hvert, 
når Caleidoscope indtager 
scenen med en overflod af 
elektroniske instrumenter og et 
spektakulært sceneshow badet i 
lys og videoeffekter.
Musikken bryder alle regler i et 
frygtløst mix af klassisk, trip-hop, 
pop og dance - alt bliver klippet i 
små, glitrende stumper og smidt 
ud over scenekanten som en 
regn af konfetti. Det her er ikke 
bare en koncert, det er en 
totaloplevelse, du ikke må gå 
glip af!”

Caleidoscope - electronic DJ/dance/fusion (IRL)



Programmet 

- Andre Aktiviteter
Klippes ud og udleveres i startscenen “Første Aften ved Teltet”

Husk at printe på én side ad gangen!



Trommedans. Kom og få en oplevelse for livet, når 
grønlandske og ghanesiske trommedansere mødes i en unik 
udveksling af musik og kultur. Vær med i dansen, og mærk, 
hvordan rytmen finder vej til dit hjerte. Her er ingen ord 
nødvendige, kun lyden af dine fingre mod trommen og dine 
fødders trin. 

Morgenyoga. Har du tømmermænd? Ondt i ryggen efter en 
nat på en flad luftmadras? Træt i benene af flere dage i madkø 
og moshpit? 
Kom og vær med til morgenyoga, bliv strakt igennem og få 
frisk luft til hjernen. Vi mødes ved fiskerhusene på søbredden 
kl. 9, 10 og 11, og igen kl. 15.

Vredesworkshop
Vreden i dig kan være din fjende, men den kan også være din 
ven, hvis du giver den plads i stedet for at undertrykke den. I 
workshoppen får du lov at udtrykke din vrede og lære den at 
kende i trygge rammer. 

Blindsmagning
Hvilken er bedst? En række lokale producenter stiller op med en 
lang række velsmagende produkter, og du er med til at vælge det 
bedste! Produkterne varierer fra dag til dag, og spænder vidt - vi 
byder på både øl, grød, chokolade, insektsnacks, 
gourmetvingummi, og meget andet! 



Speed-dating
Kom og prøv en anderledes speed-dating - vi lover at 
det bliver både sjovt, pinligt og meget hurtigt!

Tatovering
Overvejer du en tatovering? 
Stadig i tvivl? I teltet hos tatoo 
studio “Under Your Skin” kan du 
få en snak om tatoveringer, se 
forskellige designs, og prøve en 
af vores midlertidige tatoveringer 
(bare rolig, den kan godt holde til 
en festival). 

Håndmassage. Man siger at øjnene er sjælens spejl, og 
maven er vejen til hjertet, men hænderne er lige så 
vigtige! Kom i nærkontakt med en fremmed under trygge 
rammer, og få løst op for nogle spændinger, du ikke 
vidste, du havde. Det tager kun 10 minutter, og vi har 
masser af håndsprit!

Festival catwalk
Hvad har du på på festival, når der virkelig skal festes igennem? 
Battle vest? Gummistøvler? Cargo pants? Kjole og hvidt? Lårkort 
med pailleter?
Kom og vis os dit bedste festival-look - der er præmier i mange 
kategorier!



Skumfest!
Kom til skumfest på fællespladsen i teltområde B 10 Vest. Vi har høj 
musik, lysshow, en bar, og virkelig meget skum! Medbring tøj og 
sko, der kan tåle at blive vådt. Festen starter kl. 22 og slutter kl. 24. 

Karaoke
Kan du lide at synge? Kan du lide at synge højt, og gerne 
sammen med andre? Er du ligeglad med, hvor godt det lyder, 
bare det er sjovt?
Så kom hen i karaoke-teltet og syng din yndlingssang, lige så 
højt du har lyst til!



Koncert-elementer
Udleveres til spillerne i koncertscenerne under “En Dag på Festivalen”.

 Hver spiller beskriver ét element - skift mellem koncerterne. 



Koncert - Bandet
Din hovedopgave i denne scene er at beskrive bandet. Du er delvist 
trådt ud af din spilperson, og ser scenen udefra, men hvis der sker 
noget særligt undervejs, må du gerne fortælle, hvad din spilperson gør 
eller tænker.

Brug nedenstående som inspiration, men improviser gerne videre:

● Hvem er med i bandet? Hvilke instrumenter spiller de på? 

● Hvordan ser de ud? Hvilket tøj har de på? Hvilken udstråling?

● Hvordan optræder de på scenen? Stille og indadvendt eller ud over 
scenekanten? Får de øjenkontakt? Hvordan er energien?

● Hvad siger de mellem numrene?



Koncert - Publikum

Din hovedopgave i denne scene er at beskrive publikum. Du er delvist 
trådt ud af din spilperson, og ser scenen udefra, men hvis der sker noget 
særligt undervejs, må du gerne fortælle, hvad din spilperson gør eller 
tænker.

Brug nedenstående som inspiration, men improviser gerne videre:

● Hvor mange er der? Er I tæt pakket, eller er der plads til at røre sig?

● Hvordan ser publikum ud?

● Er det hardcore fans, eller venter de bare på næste band?

● Hvordan er stemningen?



Koncert - Musikken
Din hovedopgave i denne scene er at beskrive musikken. Du er delvist 
trådt ud af din spilperson, og ser scenen udefra, men hvis der sker noget 
særligt undervejs, må du gerne fortælle, hvad din spilperson gør eller 
tænker.

Brug nedenstående som inspiration, men improviser gerne videre:

● Er det et stille eller et vildt nummer?

● Er det et hit eller et nyt, ukendt nummer?

● Hvordan er teksten? Er der noget, man kan synge med på?

● Hvordan bliver nummeret fremført?

● Hvordan reagerer publikum?



Koncert - Hovedpersonen

Du er hovedpersonen i scenen. Det betyder, at mens de andre spillere 
primært ser og beskriver koncerten set udefra, er du den, der er mest til 
stede i din spilperson, og mærker koncerten på egen krop. Følg med i, 
hvad de andre fortæller, og lad dig inspirere til at fortælle, hvad din 
spilperson oplever.

Brug nedenstående som inspiration, men improviser gerne videre:

● Hvad tænker du på under koncerten?

● Er der nogle sange, der særligt rører dig?

● Hvilke øjeblikke fra koncerten vil du huske bedst?

● Hvad tror du de andre får ud af koncerten?



Random Encounters
Klippes ud og udleveres som beskrevet i “Sådan køres Random Encounters”

Husk at printe på én side ad gangen!



Flot hår, der!

Du går ned af en af teltvejene. En gruppe folk har 
stillet sig op på begge sider af vejen, og ser ud til 
at vente på dig. Du kender dem ikke, men da du 
passerer forbi gruppen begynder folk at smile, 
hilse på dig, råbe hurra og sige rare ting til dig. 
Da du er passeret, gør de det samme for den 
næste, der kommer forbi.

2

Hvor længe skal vi stå her?!

(Alle - spil forskellige i køen)

I står i kø til en madbod. Folk er trætte af at 
vente, og brokker sig. I nærheden begynder et 
stort hit at spille fra en højtaler. Inden længe 
synger alle med, indtil musikken afbrydes. 
Humøret er løftet, og køen begynder endelig at 
bevæge sig.

3

Jeg er IKKE interesseret!

Nogen prøver at score dig. Du har ikke lyst til at blive 
scoret. Det når at blive temmelig irriterende inden 
personen giver op.

5

Gud, er det ikke…?

Du møder en klassekammerat fra folkeskolen. Det 
er dem, der hilser på dig - du har svært ved at 
huske ret meget om dem, men de kan tydeligvis 
huske dig. Deres minder om dig overrasker dig. 

4

Hvad jeg skulle have sagt…

Du er faret vild, og er havnet i et ukendt hjørne af 
festivalen. En fyr står og drikker en kop kaffe, og 
du spørger om vej til Øst-scenen. Fyren er ikke 
helt sikker, men peger dig i en eller anden 
retning. 
I udveksler lidt høflig small-talk, inden du går 
videre. Det går pludselig op for dig, at det er 
forsangeren i et af dine yndlingsbands - da du 
ser tilbage, er han væk.  

1



Øjenkontakt

Du fanger nogens øjne i kaffekøen. Der er 
kontakt, og det føles rart. I taler ikke sammen 
og ser ikke hinanden igen, men det gør ikke 
noget. 

6

Skal vi slås?!

Nogen i nærheden af dig er ved at komme 
op at slås. Det er ensidigt - den ene har 
klart overtaget, og skubber rundt med den 
anden. De fleste omkring dem trækker 
væk, og der går lang tid, før nogen får 
dem stoppet. 

8

Kan du huske dengang?

(Ved teltet - de andre sidder og snakker imens)

Du hører en sang, der gør dig trist. Alting går i 
stå omkring dig, mens du synker ned i dine 
egne tanker.

10

Here comes the sun

(Alle - teltet om dagen)

Det regner og er gråvejr, men pludselig 
glider skyerne væk fra solen. Lyset blinker i 
vandpytterne og en regnbue viser sig. Alle 
kommer ud fra deres telte. Musik begynder 
at spille, og folk smiler til hinanden.

9

Pinligt….

(Alle - teltet om natten)

Naboteltet har højlydt sex. Det er virkelig 
pinligt. I prøver at sove trods larmen, men det 
lykkes ikke før de bliver færdige.
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