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Kære Spilleder 
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Indholdsfortegnelse 

Information til spillerne før scenariet   s. 3 

 

Øvelser: De obligatoriske   s. 5  

Øvelser: Tillidsøvelser    s. 6 

 

1. akt: Afsked, Information til spillerne før akten  s. 7  

1. akt: Afsked, Spilledernoter   s. 8 

 

2. akt: Rejsen, Information til spillerne før akten  s. 9 

2. akt: Rejsen, Spilledernoter   s. 10 

 

2. akt: Gennemgang af scenerne   s. 11 

 

3. akt: Verdens Ende, Information til spillerne før akten s. 13 

3. akt: Verdens Ende, Spilledernoter    s. 14 

 

Gennemgang af hele afviklingen   s. 15 

  



 

3 

 

Informationer til spillerne før scenariet 

 

Lidt om scenariet 

 Det er hovedpersonernes fortælling. Den foregår i dagene op til verdens undergang. 

 Det er et poetisk og drømmende scenarie. Det handler ikke om at forhindre verdens undergang, men om at 

få mest muligt ud af den sidste tid (sørgmodighed og skønhed frem for panik og angst). 

 Introduktion og opvarmning kommer til at tage tid. Det er regnet med i tiden og er vigtigt for scenariet. 

 

Scenariets struktur  

 Der er 3 akter. De er forskellige i stil. Der er ingen pauser under akterne 

 

Verdenen 

 Minder om vores nutid, men er det ikke.  

 Man tager visse ting som en selvfølge (verdens undergang, at møde op på togstationen, at rejse mod 

bjerget) og disse ting er ikke til diskussion.  

 Man bruger hverken stednavne eller årstal 

 Stemningen er vemodig, men det er en smuk fortælling.  

 

Det Blå Rum 

 Er et frirum for hovedpersonerne, et slags drømmested, hvor de kan tage hen for at filosofere over eller 

kommentere på de ting, der sker i fortællingen.  

 Man kommer dertil ved at række hånden i vejret og vente på, at spillederen giver lov. 

 Den spiller der tager initiativ til scenen, beskriver Det Blå Rum og fortæller, hvem af de andre 

hovedpersoner der er til stede. 

 

(Øvelserne gennemføres. Rollerne deles ud) 

 

Rollerne 

 Alle roller er ensomme og på vej ind i en ny fase af deres liv. Dette er temaer man skal holde fast i, og først 

begynde at ændre på i anden akt.  

 Man skal ikke kun beskrive rollernes handlinger, men også deres tanker og følelser.  

 Selvom hovedpersonerne gerne må have interne konflikter, er de grundlæggende hjælpere for hinanden.  
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Øvelser: De obligatoriske 

 

Beskrive sig selv med et udsagn 

I beskriver efter tur jer selv, dengang I var fem år gamle. I gør det med et navn, der tilsvarer de navne, der 

bliver brugt i scenariet.  

Et navn kan f.eks. være ”Den Glade Pige”, ”Drengen Der Lige Havde Opdaget Glæden Ved At Læse” eller 

”Den Generte Pige Med De Store Sko”. 

Derefter beskriver I efter tur jer selv, som I var, da I var 10 år gamle. 

Til sidste beskriver I jer selv, som I er lige nu. 

Øvelsen laves før spillerne får roller.  

 

Beskrive nuværende sindstilstand med et billede 

Efter tur beskriver I et billede, der viser, hvordan I har det lige nu. 

Spænding kan f.eks. være bobler der stiger til vejrs, og nervøsitet kan være at stå på kanten af en afgund.  

I laver allesammen øvelsen, før spillerne får roller. Der beskriver I jeres egen sindstilstand. Spillerne laver 

øvelsen lige før hver akt, efter at have hørt Dark Dark Dark. Der beskriver de hovedpersonernes sindstilstand. 

 

Tanker og følelser 

I beskriver efter tur en situation, I har oplevet tidligere på dagen og prøver at få flest muligt sanser, følelser og 

tanker med.  

Det kan være at stå op om morgenen og være træt og kold og tænke over, om en kop kaffe er en god idé, eller 

om man hellere vil nå et langt varmt bad.  

 

Det Blå Rum 

Spillerne sætter efter tur en scene i Det Blå Rum. De beskriver, hvordan der ser ud, og hvem af de andre 

spillere, der er til stede. Derefter kan de snakke lidt sammne eller beskrive hvad de laver.  

Denne øvelse laver spillerne, før de får roller, og det er dem selv, der befinder sig i Det Blå Rum og snakker 

eller laver ting sammen.  
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Øvelser: Tillidsøvelser 

 

 

Eftersom begge øvelser foregår parvis, vil jeg anbefale, at du selv deltager frem for at lade en af spillerne sidde 

over hver gang. Øvelserne er meget enkle, men virkningsfulde, fordi de tvinger spillerne til at sænke paraderne 

lidt og komme tæt på de andre.  

 

Lange knus 

Du stiller din telefon til at ringe efter et minut.  

I stiller jer overfor hinanden to og to. Så ser I hinanden i øjnene og omfavner hinanden. Sådan bliver I 

stående, indtil uret ringer.  

Der skal være stilhed under øvelsen.  

Når telefonen ringer, slipper I hinanden, ser hinanden i øjnene og finder en ny partner.  

Uret sættes igen, og øvelsen starter forfra, indtil alle har været hele vejen rundt.  

 

Holde i hånden og se hinanden i øjnene. 

Du stiller din telefon til at ringe efter et minut.  

I sætter jer overfor hinanden to og to, tager hinandens hænder og ser hinanden i øjnene. Sådan bliver I 

siddende, indtil uret ringer.  

Øvelsen udføres i stilhed.  

Når telefonen ringer, finder I en ny partner.  

Uret sættes igen, og øvelsen starter forfra, indtil alle har været hele vejen rundt.  
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1. Akt: Afsked 

- Informationer til spillerne før akten - 

 

Før selve akten begynder (før spillerne begynder at lytte til musik og beskrive stemningsbilleder), er der nogle 

ting, som de skal have at vide: 

 

 I første akt skal spillerne føle sig ind på hovedpersonerne og lære dem at kende.  

 

 Hovedpersonerne skal tage afsked med alt, hvad de tidligere har kendt.  

 

 Første akt er meget fortællende. Spillerne skiftes til at beskrive, hvad hovedpersonerne gør i løbet af dagen. 

De skal beskrive, hvordan omverdenen reagerer, men skal holde sig til spillets univers (ingen panikscener, 

brug stikordene til stemning fra oversigtsarkene), og de skal beskrive verden, som hovedpersonerne ser 

den.   

 

 Det er ikke meningen, at hovedpersonernes afsked nødvendigvis skal berøre alle de emner, som er 

beskrevet i karakteren. Det er også en mulighed at vælge nogle få, men vigtige sager at koncentrere spillet 

om.  

 

 Hele første akt foregår i Byen.  

 

 Verdens undergang er en selvfølge, og alle byens beboere er vågnet op med den samme viden om dens 

snarlige komme, som hovedpersonerne har.  

 

 Hovedpersonerne skal mødes ved togstationen ved mørkets frembrud. De behøver ikke at være glade for 

det, men de ved, at der ikke er nogen vej udenom. 

 

 Hovedpersonerne må ikke få løst deres grundkonflikter i første akt, så Drengen må f.eks. ikke blive voksen, 

og Kvinden Med Barnet må ikke miste sit barn. De må heller ikke holde op med at være ensomme. 

 

 Det giver en god effekt at beskrive hovedpersonerne, deres tanker, handlinger og følelser i 3. person. 

(Kvinden Med Barnet tager barnet op. Hun nyder at vugge det osv…)  
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1. Akt: Afsked 

- Spilledernoter - 

 

Form 

Sandkasse. Fortællende. Der klippes mellem de tre historier. 

 

Varighed 

Fra “Hovedpersonerne vågner” til “Toget kommer”. 

 

Karakter mål 

At få sagt farvel til deres nuværende liv og blive klar til forandring. 

 

Spillederens opgaver 

Skifte imellem de tre fortællinger. 

Stille spørgsmål hvis spillerne glemmer at beskrive tanker og følelser.  

Sørge for at spillerne holder sig indenfor scenariets univers. 

Beskrive hvordan spillerne vågner og beskrive slutscenen. 

 

Det Blå Rum 

Er et sted hvor hovedpersonerne kan mødes. Her kan de tale frit om alting. 

 

Musik 

Satie. Hele listen spilles på “repeat”. ”Dark Dark Dark Track 1” som indledning. 

 

Fokus 

Hovedpersonernes tanker og følelser, spillerne skal lære dem at kende. 

 

Verden 

Opfører sig ret normalt, bortset fra at verdens undergang er en selvfølge. 

 

Location 

Byen, Den Forladte Togstation, Hovedpersonerne kan bevæge sig frit rundt, men kun i Byen. 

 

Stemning 

Stilhed, melankoli, frygt og accept.  
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2. Akt: Rejsen 

- Informationer til spillerne før akten - 

 

Før selve akten begynder (før spillerne begynder at lytte til musik og beskrive stemningsbilleder), er der nogle 

ting, som de skal have at vide: 

 

 Der er ingen rigtige løsninger! I anden akt vil hovedpersonerne komme ud for nogle situationer, som skal 

være med til at forme dem som mennesker. Det er ikke meningen, at de skal finde den rigtige måde at 

komme forbi en forhindring på, men de skal derimod bruge situationerne til at udvikle sig. 

 

 Scenerne i anden akt er fastlagte på forhånd, spillerne må altså ikke længere selv sætte scener.  

 

 At udvikle hovedpersonen sker helt specifikt ved at ændre dens navn. Hvis Drengen er ond mod en 

gammel dame, kan han blive til Den Onde Dreng eller Drengen Der Hadede Gamle Mennesker osv. 

 

 Man kan skifte navn så ofte man vil. Man skifter navn ved at betegne sig selv med det nye navn. ”Den 

Modige Dreng, ser stolt på de andre” osv. Det er kun i denne akt, at man kan skifte navn, så når akten er 

slut, skal man have fundet det navn, man gerne vil beholde.  

 

 Ingen af hovedpersonerne må dø eller blive efterladt. Alle hovedpersonerne skal til sidst i akten nå frem til 

Bjerget. 

 

 Der er otte scener i denne akt.  

 

 Hovedpersonerne er fremmede overfor hinanden i deres virkelighed, men fortrolige i Det Blå Rum. 
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2. Akt: Rejsen 

- Spilledernoter - 

 

Form: 

En række på forhånd fastlagte scener.  

 

Varighed: 

Fra “Toget” til “Bjerget” 

 

Karakter mål 

Udvikling (ved at give sig selv nye navne) 

 

Spillederens opgaver 

Sætte scener 

Lade verden blive gradvist mere tom 

Præsentere hovedpersonerne for situationer og være lydhør overfor, hvordan spillerne ønsker at 

hovedpersonerne skal reagere og komme videre (give tilpas modstand, men med fokus på 

spillerens valg). 

 

Det Blå Rum 

Bruges til at spille scener hvor hovedpersonerne kan være ærlige overfor hinanden.  

 

Musik 

Nino Rota. Et enkelt nummer gentages for hver scene. Numrene er i rækkefølge på cd’en, så 

nummer et spilles til førtse scene osv. ”Dark Dark Dark Track 2” som indledning. 

 

Fokus 

Hovedpersonernes handlinger og udvikling, verdens forsvinden. 

 

Verden 

Først larmende og overstadig, så langsomt mere og mere tom. 

 

Location 

8 forskellige landskaber som hovedpersonerne passerer. 

 

Stemning 

Drømmeagtig, nysgerrighed, accept og forandring.  
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2. Akt: Rejsen 

- Gennemgang af scenerne - 

 

1) Toget 

Lokomotivføreren tager imod dem.            

Stewarden kommer med mad. 

Kører hele natten. Udenfor larmer mennesker og 

dyr, som fejrede de undergangen. 

Toget standser, og lokomotivføreren beder dem 

om at fortsætte til fods ad overgroede skinner. 

 

 2) Muren 

Drengens scene. 

I skoven. Lys og venlig, masser af fugle og dyr der 

pusler og larmer. 

En høj mur spærrer vejen i begge retninger. 

Et barn har nøglen, men vil ikke give den fra sig. 

Barnet er sødt eller provokerende alt efter behov. 

 

3) Forsvunden Kærlighed 

Kvinden Med Barnets scene. 

I haven. Blomster, frugttræer, springvand, 

havelabyrint, påfugl. 

En ulykkelig og frustreret ung mand trækker en 

smuk og tung robåd efter sig.  

Båden er alt, hvad han har tilbage af sit livs 

kærlighed: Den Elskede Kvinde.  

Den unge mand beder om hjælp til at trække 

båden, så han kan nå hjem til sin familie. 

 

4) Selvmord 

Den Gamle Mands scene. 

Elefantkirkegården. Kæmpe skelletter, græstotter, 

rovfugle og små øgler.  

En dame ældre dame er i gang med at begå 

selvmord. Hun er bange for undergangen. 

Hun vil have hovedpersonernes hjælp til 

selvmordet, og måske en begravelse med sang. 

 

 

5) Fristelsen 

Drengens scene. 

Mosen. Grønt, mudret vand.                         

Træer med grene der slæber i vandet.   

Stor fest, hor og druk og vildskab. Fakler, borde 

med mad og drikke, orkester der spiller. 

En sød pige flirter med drengen og vil have ham 

med i seng, men fortryder måske i sidste øjeblik. 

 

6) De Gamle 

Den Gamle Mands scene. 

Kornmarken. Bølgende, gult korn.                

Lyden af vinden. Ingen dyr eller fugle. 

En gruppe gamle mennesker i blå morgenkåber og 

røde sutsko sidder rundt omkring i lænestole.  

De vil have Den gamle mand til at blive hos dem 

og prøver at overtale ham og give ham 

morgenkåbe og sutsko på. 

 

7) Det Forsvundne Barn 

Kvinden Med Barnets scene. 

Den forladte storby. Vind, halve gader og huse, 

ting der mangler, byen er ved at forsvinde. 

Manden Med Barnet snupper kvindens barn og 

forsvinder om et hjørne.  

Hvis de følger lyden af barnegråd finder de ham til 

sidst.  

Han vil prøve at beholde barnet, men hvad han vil 

med det, er op til situationen.  

 

8) Ørkenen: 

Tom, grå, kun lyden af vinden. 
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3. Akt: Verdens Ende 

- Informationer til spillerne før akten - 

 

Før selve akten begynder (før spillerne begynder at lytte til musik og beskrive stemningsbilleder), er der nogle 

ting, som de skal have at vide: 

 

 Verden er næsten forsvundet. Der er kun Bjerget, Stjernerne og Hovedpersonerne tilbage. Og alt dette 

forsvinder også i løbet af akten. 

 

 Så snart man lukker øjnene, er man i Det Blå Rum. Man kan ikke længere bestemme, hvem der ellers er til 

stede. De andre kan godt høre en hovedperson der befinder sig i Det Blå Rum, men det er som om 

vedkommende sover.  

 

 Man kan få hovedpersoner i Det Blå Rum tilbage til virkeligheden ved at trække dem lidt i armen.  

 

 Til sidst i akten vil I blive bedt om at lukke øjnene og holde dem lukkede. De skal holdes lukkede indtil 

efter at afslutningsnummeret er færdigt. 

 

 Det vigtige ved denne akt er at få en afslutning på hovedpersonernes fortællinger. God eller dårlig.  

 

 Hjælp hinanden med at få afsluttet jeres historier. Stil gerne spørgsmål til hinanden i rollerne.                     

Brug Det Blå Rum til at være ærlige overfor hinanden. 

 

 I takt med, at musikken skrues ned, skal I også begynde at snakke lavere, og når musikken er helt væk, 

skal I stoppe med at snakke. Når afslutningsnummeret har spillet, er scenariet slut.  

 

 Under akten sidder spillerne i en rundkreds med hinanden i hænderne. Hvis en spiller slipper de andres 

hænder, betyder det, at vedkommendes hovedperson har forladt fællesskabet og er alene i mørket, indtil 

man finder tilbage til de andre igen.  
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3. Akt: Verdens Ende 

- Spilledernoter - 

 

Form: 

Semilive (fysisk placering), flyder ind og ud mellem Det Blå Rum og deres virkelighed,                         

der er ved at forsvinde.. 

 

Varighed: 

Fra “Bjerget” til “Verdens undergang”. 

 

Karakter mål: 

Gøre status, evt. finde fred. 

 

Spillederens opgaver: 

Styre undergangen så den passer med, hvor meget eller lidt spillerne vil nå.  

Slukke stearinlys, skrue ned for musikken, bede spillerne om at lukke øjnene til sidst. 

 

Det Blå Rum: 

Flyder sammen med virkeligheden. 

 

Musik: 

Angelo Badalamenti, hele cd’en på repeat.”Dark Dark Dark Track 6” som indledning.                             

”Dark Dark Dark Track 1” spilles som afslutning på scenariet, når akten er færdig. 

 

Fokus: 

Tanker, følelser og minder. Forsøg på afklaring. 

 

Verden: 

Forsvinder langsomt, alt bliver mere og mere mørkt og stille. 

 

Location: 

Bjerget, med stjernehimlen der langsomt slukkes. 

 

Stemning: 

På grænsen mellem liv og død, fantasi og virkelighed. Halvt i søvne (døende), nærhed, tryghed, 

frygten for undergangen.   
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Gennemgang af hele afviklingen 

 
 

1) Præsentation af scenariet: 
- Informationer til spillerne før scenariet. Lidt om 

scenariet, scenariets struktur, verden og Det Blå Rum. 

 

2) Opvarmning: 
- Øvelse: Beskrive sig selv med et udsagn  

             (som 5 årig, 10 årig og nu). 

- Øvelse: Beskrive sin nuværende sindstilstand 

             med et billede. 

- Øvelse: Tanker og følelser  

             (beskrive noget man har oplevet i dag). 

- Øvelse: Det Blå Rum  

             (sætte scener, hvem er til stede af spillerne). 

 

3) Roller: 
- Informationer til spillerne før scenariet. Rollerne. 

 

Fordel rollerne 

 

4) Øvelser med nærhed. 
- lange knus 

- sidde med hinanden i hånden og se ind i øjnene. 

 

5) Optakt til 1. Akt. 
- Informationer til spillerne før 1. akt.  

- ”Dark Dark Dark 1”: luk øjnene, træk vejret,  

  kom ind i universet, tænk på hovedpersonen  

  og på et sindstilstandsbillede. 

- Hovedpersonens sindstilstand som billede. 

 

6) 1. Akt 
- Satie: cd’en på repeat. 

- Skift fokus mellem spillerne, men lad dem beskrive. 

- Pause efter togstationen. 

 

 

7) Optakt til 2. Akt. 
- Informationer til spillerne før 2. akt. 

- ”Dark Dark Dark 2”: Luk øjnene, træk vejret,  

   tænk på hovedpersonen og hvad den har oplevet. 

- Hovedpersonens sindstilstand som et billede. 

 

8) 2. Akt 
- Nino Rota: et nummer per scene. 

- 8 scener:  Toget  –  Muren  -  Forsvunden kærlighed 

                 Selvmord  –  Fristelsen  -  De Gamle 

                 Det forsvundne barn  -  Ørkenen. 

- Pause efter bjerget. 

 

9) Optakt til 3. Akt: 
- Informationer til spillerne før 3. akt. 

- ”Dark Dark Dark 6”: Luk øjnene træk vejret,  

  tænk på hovedpersonen og hvem den er blevet til. 

- Hovedpersonens sindstilstand som et billede. 

 

10) 3. Akt: 
- Angelo Badalamenti: hele cd’en på repeat. 

- Styr undergangen, skru ned for musikken,  

  sluk lysene, lukkede øjne. 

- Slutter når musikken er væk og alle er stille. 

 

11) Afslutning: 
- ”Dark Dark Dark 1”: tag afsked med hovedpersonen  

   og univers i stilhed. 
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