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Anslag – Luft
Mentalt fangenskab
Indelukkede sind
Undertrykte sind
Med hypnose, forførelse eller tvang
Holder overmagten sindene fanget

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•
•

Billeder af et samfund hvor sindene ikke er fri, evt. flere korte scener.
Eksempel på undertrykkelsen, på hvordan den udøves.
En person gør grufulde ting, mod sin vilje, på vegne af overmagten.
En person må skjule sine ægte følelser og tanker, af frygt for overmagten.
En ny række forbud offentliggøres.

Konflikter
• Resultatet af de grufulde handlinger?
• Bliver de skjulte følelser og tanker opdaget?
• Hvordan reagerer folk på de nye forbud?

Roller
•
•
•
•

Undertrykte
Overmagten
Forbudte følelser
Forbudte tanker

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom

 



 



Igangsættende plotpunkt – Luft
Sindet befries
De usynlige lænker brydes
Nogle få oplever en ny frihed
Fryden af at tænke og handle frit
Men overmagten er ikke glad

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•

En eller flere får befriet deres sind, af hvad end der holder det fanget.
Nogle våger at frit udtrykke deres tanker og følelser.
Lederne af overmagten mødes for at diskutere disse udbrud af ulydighed.
Fest mens den forhadte regel bog brændes af.

Konflikter
•
•
•
•

Hvad gør de befriede?
Hvilke konsekvenser for de frie handlinger?
Hvad beslutter overmagten?
Hvad ender festen med?

Roller
• Befriede borgere
• Overmagtens ledere

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom

 



 



Eskalation – Luft
Modstand mod nyfunden frihed
Ikke alle nyder den nye frihed
Nogle kæmper imod
Selv normale borgere
Bliver skræmt af friheden
Jagten begynder

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•
•
•

En forræder overvejer sine muligheder.
En gruppe borgere diskuterer frygtsomt den nye frihed.
En frigjort person overfaldes på åben gade.
Overmagtens folk patruljere gaden, frie tanker må gemme sig igen.
I et lille hjem diskuteres situationen indædt: frihed eller status quo?
En gruppe frigjorte mødes og diskuterer den seneste udvikling.

Konflikter
•
•
•
•
•

Hvad beslutter forræderen at gøre?
Hvad ender borgernes diskussion i?
Hvad sker der med den overfaldte?
Hvad sker der i det lille hjem?
Hvad munder de frigjortes møde ud i?

Roller
•
•
•
•
•
•

Forræderen
Frigjorte borgere
Skræmte borgere
Overfaldsmænd
Overmagtens folk
En familie

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom

 



 



Vendepunkt – Luft
Forførelse og bedrag
Nye lænker smedes
Denne gang af blide ord og forførelse
Mange fristes af det nye gyldne bur
Men lige så mange lugter bedraget bag

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•
•

En repræsentant fra overmagten mødes med en gruppe frigjorte, med et forslag.
Forræderen mødes med nogle i skyggerne.
En ny lov offentliggøres.
To elskende, den ene fri den anden ikke snakker tæt i mørket.
En person vender sin frihed ryggen.

Konflikter
•
•
•
•

Hvad er forslaget, eller hvad er svaret på forslaget?
Hvem mødes forræderen med eller hvad vil de?
Hvad er reaktionen på den nye lov?
Hvad sker der med de to elskende?

Roller
•
•
•
•

En repræsentant fra overmagten
Frigjorte
Forræderen
To elskende

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom

 



 



Point of no return – Luft
Kampen om sindet
Begge sider hader hinanden
”I er blinde” råber den ene
”I ødelægger alt” råber den anden
En løsning virker langt væk
Men er farligt tæt på

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•

En åben konfrontation mellem de to grupper.
Et ophidset skænderi mellem to elskende, en fri en anden ikke.
Overmagten slår pludselig hårdt til, men de frie slår igen.
En dødeligt såret mand overvejer, om det var det hele værd.

Konflikter
• Hvem vinder konfrontationen?
• Hvad resulterer skænderiet i?
• Hvad kommer den døende frem til?

Roller
•
•
•
•
•
•

De frie
De ufrie
Overmagtens folk
En døende
To elskende
Tilskuere til det hele

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom

 



 



Klimaks – Luft
En ny frihed tabes eller vindes
Det balancerer på en knivsæg
Frihed eller..?
Det er nu det afgøres
Vil sindene blive låst inde igen?
Eller forblive frie?

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
• Overmagten og de frigjorte mødes endelig.
• En person i en afgørende position skal tage et svært valg.
• Voldsomme kampe når deres afgørelse, en vinder står tilbage.

Konflikter
•
•
•
•
•

Hvem vinder?
Forbliver folk frie, eller lukkes det mentale bur igen?
Hvad sker der hvis friheden vinder?
Hvad sker der hvis overmagten vinder?
Hvad beslutter personen?

Roller
•
•
•
•

Frigjorte
Overmagtens folk
En person i en afgørende position
Normale borgere

Instrukser – disse skal følges.
Denne dom skal afslutte historien. Når dommen er slut, skal overdommeren rejse sig, og kort
beskrive, hvad der så sker. Kort sagt runde historien af og binde alle løse tråde sammen. Hvad
skete der efterfølgende i verden og med de centrale personer i fortællingen?

 



