
SNØFRISK 
(Reporter og Professoren, som har fått samlet alle papirrullene sine går ut av scenen. Nette 

Snøfrisk fra TV-SENSASJON kommer inn på siden av scenen som mørklegges om mulig slik 

at delegatene rolig kan komme inn på scenen og gjøre seg klare mens Nette Snøfrisk 

intervjuer Gobi og Katla.  

 

Snøfrisk: (Holder på øreproppen og mottar meldingen fra kollegaen sin, mens 

hun retter litt på frisyren. Hun er meget opptatt av eget utseende og ikke 

minst politimenn i uniform..) Ja, tusen takk for det Hahn Fjelluft! Vi 

fra Tv Sensasjon er altså til stede her på hotellet hvor alle 

delegatene nå er samlet. Det er strenge sikkerhetstiltak både inne 

og ute og politiet stiller mannsterke opp. (Prøver å kikke ut på 

folkemassene utenfor, og sier begeistret) Ja, jeg kan faktisk se riktig 

mange av dem utenfor med flotte uniformer - og til og med noen 

politihester! (Forstår at hun må holde seg til tema, og forsøker å virke 

veldig bestemt ) Jeg står her sammen med to barn som skal delta på 

konferansen, nemlig Gobi og Katla, som kommer fra Grønnengen 

skole i Norge. De skal sammen med barn fra flere land få delta på 

klimakonferansen.  Og fortell meg nå Katla, hvordan det er å være 

her! 

Katla: (Katla er litt nervøs, men svarer tydelig og greit på spørsmålene) Vi 

har’kke begynt ennå, men det har kommet veldig mange 

mennesker hit allerede! 

Gobi: (Lener seg over mot mikrofonen og sier) Ja og mange flere enn vi 

hadde trodd, assa!  

Snøfrisk: (Snur seg mot Gobi) Si meg Gobi, hvorfor ble nettopp dere valgt til å 

få være med på denne konferansen? 

Gobi: Jo det var sånn atte de som ville være med på skolen måtte holde en 

appell. Åsså vant Katla og jeg.  

Snøfrisk:  Så spennende! Hvordan synes du det er å være her, Gobi? 

Gobi: Vi har sett flere demonstrasjoner og politi har arrestert mange. Det 

var litt ekkelt å se på!  



Katla: Ja, litt skummelt egentlig, men nå tror jeg kanskje de får lov å 

demonstrere allikevel.  

Snøfrisk: Tror dere at vi vil få noen viktige resultater her da? 

Katla:               Det håper jeg! Vi skal snart møte andre barn fra flere land, og jeg 

er veldig spent på hva vi skal få bli med på. 

Snøfrisk:  (Retter mikrofonen til Gobi) Er du like spent, Gobi? 

Gobi: Jeg er veldig spent, og håper vi skal få lov å si noe om hva vi mener 

også. 

Snøfrisk: (Holder med en hånd på øreproppen sin og ser på publikum) Da får jeg 

nettopp inn en melding her om at delegatene er kommet på plass, så 

da skal vi gå inn og høre på de forskjellige innleggene. Du har hørt 

Nette Snøfrsik fra Tv Sensasjon!  

 

Lyset på Snøfrisk og Gobi og Katla slukkes. 

 

Lys på scenen, og vi er inne i forhandlingene på klimakonferansen. En ordstyrer står i midten, 

med alle delegatene i grupper rundt seg. Elevobservatørene fra de ulike landene har samlet 

seg i en egen gruppe i midten, som observatører. På høyre side sitter demonstrantene. 

Mellom observatørene og demonstrantene sitter vindenergi, solenergi, vannenergi og 

fjernvarme. På motsatt side sitter Kullenergi, Olje og gassog atomenergi. (Plasseringen er 

viktig pga battlescenen, som kommer senere i stykket). 

 


