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BLIND - Julie (Kæresten)



Julie 
“Jeg er en blomst uden torne.” !
Du kan stadigvæk huske hans smil, de brune øjne og hans evige gavmildhed. Kristian var 
det bedste der var sket for dig. Men du havde altid elsket Phillip. Du havde ventet i lang tid, 
på at Phillip ville spørge dig. I havde snart kendt hinanden længe, og det var på tide at en af 
jer gjorde noget. Men så blev han ramt af en bil og blev lam fra taljen og ned. Det var et 
helvede, men Kristian hjalp dig med at komme igennem det, og snart var I kærester uden 
du nærmere havde tænkt over det. Det liv som du havde troet du skulle leve med Phillip 
delte du nu med Kristian. I så stadigvæk hinanden, men Phillip blev mere og mere fjern og 
mærkelig. Du ville have talt med ham om det, du ville ønske at du havde fortalt Phillip at du 
elskede ham, men det hele var blevet for kompliceret. 
     
Du kan huske, at du havde været oppe at skændes med Kristian den dag han døde. Men 
ikke hvorfor. Du smækkede med hoveddøren og kom først hjem sent på aftenen. Der lå han 
helt kold på jorden. Han var faldet hele vejen fra fjerde etage.  !
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Anne : mor til Phillip og Kristian, skilt og førtidspensioneret. 
Julie : Kristians kæreste. 
Phillip : Lillebror til Kristian. 
Kristian : Den døde.



Scene 1 - Mindet !
Spillederen læser følgende højt: 
Det hele føles så uvirkeligt, som om han stadigvæk er der, men alligevel ikke. Som om 
verden er gået i stå og der nu kun er minderne tilbage.  !
Sceneinstruktioner (monologer): 
Hver spiller holder en monolog i følgende rækkefølge: !
- Anne  
- Julie 
- Phillip !
Din monolog 
Fortæl om hvor kærlig, han var. Hvor meget han tog sig af dig og hvor glad du var for ham. !
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!
♱ Scene 2 - Ankomsten ♱ !

Spillederen læser følgende højt: 
Stemningen er tung som gravene der ligger omkring kirken. De har alle lyst til at sige 
noget, men kan ikke.  !
Sceneinstruktioner (monologer): 
Hver spiller beskriver gesynet med de andre i følgende rækkefølge. !
- Phillip  
- Anne 
- Julie 
 
Din monolog 
Beskriv hvordan du ser ud, bevæger dig og hvordan du nedslående ser på de andre. !

!
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Scene 3 - Juleaften !
Spillederen læser følgende højt: 
Det var den dejligeste juleaften. De havde lige danset rundt om juletræet og havde valgt at 
åbne gaverne sammen. Julie var kommet på besøg, og havde glædet sig til at give Kristian 
sin gave. !
Sceneinstruktioner (Live): !
I sidder rundt om juletræet og skal til at give hinanden gaver.  
Alle er tilstede i scenen. 
 
Vigtigt: I må kun bevæge jer indenfor jeres eget rum. !
Din opgave: 
At vise Kristian hvor meget du elsker ham. !
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♱ Scene 4 - Annes tale ♱ !
Spillederen læser følgende højt:  
Anne står oppe ved alteret og ser ned på de andre. Der er så meget hun gerne vil sige, men 
ikke kan. !
Sceneinstruktioner(monolog) !
- Anne !
Når Anne siger “Tak.” stopper scenen. !
Din opgave. 
Observer. 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Scene 5 - Forlovelse !
Spillederen læser følgende højt: 
Guldsmeden var fyldt med alle slags ringe, nu handlede det bare om at finde den rigtige. !
Sceneinstruktioner (Live): !
Kristian er ude og købe en forlovelsesring til Julie, sammen med Phillip og Anne. 
Når Julie siger “Det skal være den.” stopper scenen. !
Vigtigt: I må kun bevæge jer indenfor jeres eget rum. !
Din opgave: 
Du er ikke med i scenen, men skal vælge at stoppe scenen på et passende tidspunkt.  
Rejs dig op og sig det med følelser i stemmen “Det skal være den”. 
Hver ikke bange for at stoppe scenen for tidligt. Scenen må godt tage 1 min og skal max 
tage 5 min. !!

!
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Scene 6 - Hvorfor er du her? !
Spillederen læser følgende højt: 
På en altan på fjerde sal sidder to slidte mennesker og ser på solen går ned.  !
Sceneinstruktioner (Live): !
Anne og Phillip skal stille sig med ryggen op imod hinanden der hvor deres to rum mødes. 
Scenen slutter når Anne går. !
Vigtigt: I må kun bevæge jer indenfor jeres eget rum. !
Din opgave. 
Observer. !
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♱ Scene 7 - Julies tale ♱ !
Spillederen læser følgende højt: 
Ringen glimter i lyset, der kommer ind igennem kirkevinduerne. Julie ser anspændt på 
familien og begynder at tale. !
Sceneinstruktioner(monolog) !
- Julie !
Når Julie siger “Tak.” stopper scenen. !
Din opgave: 
Fortæl hvor meget du elskede ham og hvordan han hemmeligt havde friet til dig kort tid før 
han døde. !
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Scene 8 - Jeg elsker dig !
Phillip læser følgende højt: 
De havde efterhånden ligget i sengen i lang tid, og set hinanden dybt i øjnene. Det var som 
om de godt vidste hvad den anden tænkte på, men ikke turde tale om.  !
Sceneinstruktioner (Live): !
Det er kun Julie og Kristian der er med i denne scene. 
Sæt jer på en stol over for hinanden, der hvor jeres to rum mødes, og lad jeres hænder 
mødes. Brug dem til at underbygge jeres følelser ligesom i opvarmningen.  !!
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Scene 9 - Splittet. !
Spillederen læser følgende højt: 
I hver sin lejlighed sidder Anne og Phillip. Begge med tanken om hvad der gik galt og 
hvorfor de ikke kan se hinanden mere.  !
Sceneinstruktioner (monologer): !
Anne og Phillip skal stille sig med ryggen op imod hinanden, der hvor deres to rum mødes. 
Kristian kan bevæge sig frit rundt omkring dem og tale med dem. !
Anne og Phillip skiftes til at stille spørgsmål, som Kristian svarer på. !
Din opgave: 
Observer. !
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Scene 10 - Forladt !
Julie læser følgende højt: 
Ude på terrassen står Kristian for at få noget frisk luft. Julie kommer styrtende ud til ham 
med store øjne og viser vielses-ringen frem som hun har fundet.     
“Er den til mig?” !
Sceneinstruktioner (Live): !
Det er kun Kristian og Julie som er med i scenen. 
Vigtigt: I må kun bevæge jer indenfor jeres eget rum. !
Din opgave: 
Læs teksten op og overrumple Kristian med spørgsmål om bryllup, børn kjoler etc. !!
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Scene 11 - Drabet !
Spillederen læser følgende højt: 
Nogle ting kan man ikke se før man er ude af det. !
Sceneinstruktioner (monologer): !
Kristian stiller sig i midten af sit rum. De andre tre stiller sig ude i kanten af det. På skift 
stiller de et spørgsmål, som Kristian svarer på og vedkomne går et skridt nærmere 
Kristian.  !
Din opgave: 
Alt hvad der er sket går pludselig op for dig, og en masse spørgsmål dukker frem i dit 
hoved. Du må bruge alt hvad du ved fra de spillede scener (også dem du ikke selv deltog i). 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Scene 12 - Mindet !
Spillederen læser følgende højt: 
Det hele føles så uvirkeligt, som om han stadigvæk er der, men alligevel ikke. Som om at 
verden er gået i stå og der nu kun er minderne tilbage.  !
Sceneinstruktioner (monologer): 
Hver spiller holder en monolog i følgende rækkefølge. !
- Anne 
- Julie 
- Phillip !
Din monolog 
Fortæl om hvor kærlig, han var. Hvor meget han tog sig af dig og hvor glad du var for ham.
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