





Vand fortællingen
Mental sikkerhed
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Anslag – Vand
Et kærligt møde, jalousi i mørket
To elskende mødes
Tæt omfavnelse og nærvære
Men de overvåges fra skyggerne
Ikke alle er glade for dette forhold
Nogen misunder det, af hele deres sjæl

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
• To elskende mødes, men deres møde overvåges af en eller flere personer, som af den
ene eller anden grund er imod dette forhold.
• Modstanderne af forholdet, mødes til en hemmelig snak om, hvad der mon kan gøres.

Konflikter
• Hvad gør eller beslutter modstanderne sig for?

Roller
• To elskende
• Modstandere af forholdet
• Husk, der kan være mange grund til, at nogen er imod et forhold, (jalousi, familie,
religion, social status, for blot at nævne nogle få.)

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom













Igangsættende plotpunkt – Vand
En elskers sjæl fristes
En elskende alene
Mødes med andre
De frister den elskende
Med ord og handlinger
Kan den elskende stå imod?

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
Den ene elskende forsøges forført af en af det modsatte køn.
Den ene elskende fristes af et tilbud fra en hemmelig modstander.
Den anden elskende en stille stund for sig selv, tænker på sin udkårne.
Et uhelligt væsen frister en elsker.

Konflikter
Lader elskeren sig friste eller forføre?

Roller
Den ene elskende
Forfører
Frister
Et uhelligt væsen

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom













Eskalation – Vand
En sjæl er fortabt
Drømmen var dejlig
Men nu er den brudt
En elskende faldt for fristelsen
Og et hjerte blev knust
Nu står sjælen ikke til at redde

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

Utroskab afsløres.
En forelsket alene, forladt af sin elskede.
En person fortæller sin partner, at de ikke kan være sammen mere.
En person mødes med dem, der fik denne til at forlade sin elskede.
En person indser skræmt, at dennes sjæl er fortabt.

Konflikter
• Hvordan reagere den ene da denne fanger den anden i utroskab?
• Hvad gør den forladte?
• Hvordan går bruddet?

Roller
•
•
•
•

En elsker
En forladt
Andre folk
En sjæl

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom













Vendepunkt – Vand
Et glimt af håb
Midt i det dybeste mørke
Skimtes et spinkel lys
En sjæl kan måske reddes fra dybet
Men det vil kræve meget
Svære valg og dyre ofre

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
To tidligere elskende mødes, en spinkel flamme brænder endnu, men meget holder dem fra
hinanden.
En person uden en sjæl får en chance til.
En der splittede to elskende, bliver ramt af skyldfølelse.
En person med en ny partner, griber sig i at savne sin gamle flamme
En efterladt, der troede alt var tabt, oplever håbet igen.

Konflikter
Skændes de to tidligere elskende?
Hvad skal der til, for at sjælen kan reddes?
Hvad gør den skyldramte?
Gør den savende noget ved sit savn?
Når håbet at blive udslukt igen?

Roller
To tidligere elskende
En per son uden en sjæl
En med skyldfølelse
En efterladt

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom













Point of no return – Vand
På grænsen mellem himmel og helvede
Ad den ene vej ligger fortabelse og undergang
Ad den anden vej ligger frelse og forsoning
Men hvilken vej er hvilken
Intet er afgjort endnu

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
En elsker skal træffe et endegyldigt valg.
En elsket skal vælge mellem to elskere.
To elskende mødes hemmeligt natten før det hele bliver afgjort.
En ensom sjæl får hjælp og modtand.

Konflikter
Hvad vælges der?
Hvordan går det den ensomme sjæl?
Hvad bliver udfaldet af konfrontationen?

Roller
To elskende
Modstandere
En ensom sjæl

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom













Klimaks – Vand
Genforening eller fortabelse
Dommens dag
Sjælens skæbne falder
Får de hinanden?
Eller splittes de for evigt?

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

To elskende der ikke kan få hinanden, konfrontere dem der vil splitte dem ad.
En person afbryder pludseligt et bryllup.
En ensom sjæls skæbne falder.
Et trekantsdrama når sit tragiske endeligt.

Konflikter
• Hvem får hinanden?
• Får nogen hinanden?
• Sjælen skæbne?

Roller
• En ensom sjæl
• Elskende

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?







