
Lyd, lys og rekvisitter 
 
 
 
  



Scene Lys Lyd 
1 Scenen er mørklagt mens film blir vist. Lys 

på scenen når film er slutt. 
 
Vanlig lys på scenen. (Lyset skal slukkes når 
Gobi går bort og slår av lyset i slutten av 
scenen). 

Mygger til Gobi og Katla.  
 
Familien til Gobi. Oppfangere foran bordet + 
4 håndholdte mikrofoner.  
 
Spor 1 Enøk-rap etter stikkord fra ”Far”: alle 
må starte med seg selv. 
 

2  Vanlig lys på scenen. Familien til Katla. Oppfangere foran bordet 
+ 4 håndholdte mikrofoner  
 
Spor 2 (Får søpla siste stikk) etter stikkord 
fra ”Mor”: det hadde jo vært deilig om vi 
klarte å få plass til søppelet vårt uten at det 
flyter over hver eneste uke! 
 

3  Søppelstomp: Elevene sitter bak 
korkrakkene og lager rytmen. Danserne 
kommer inn foran i sentrum av scenen. Går 
det an å fange opp noe av lyden med 
oppfangermik? (Må fysisk flyttes dit i tilfelle 
av hvem? 

4 På reisefot. Dans med lyseffekter om mulig. Spor 3 (På reisefot) på cd starter med en 
gang rytmegruppen stanser. 
 

5 Vanlig lys på scenen. På skolen. Oppfangere foran koret. 
Håndholdt mik til rektor, Kullstad og solister 
på sangen (totalt 4 mik)  
 
Spor 4 (Hva er energi?) på cd med stikkord 
fra ”rektor” da lurer jeg på om noen av 
elevene har noen spørsmål? 
 

6 Friminutt. Jack, Rico, Nicci er i sentrum av 
lyset først (følgespot?) Så går lyset over til 
elevene med mobil og selger. Noe lys må 
også være på hele tiden til elevene som er 
statister.  
 

Spor 5 (Mobilsangen) på cd starter etter 
stikkord fra Gobi ”Jeg har ikke med meg min 
på skolen, jeg” 
 
 

7 Hjemme hos Gobi og Katla: Lys på Katla og 
Gobi annenhver gang mens de snakker og 
tenker på hva de skal skrive i appellen sin. 

Spor 6 (Gi meg en sjanse) på cd med 
stikkord fra Katla: ”Kanskje jeg heller bør 
skrive om det hver enkelt kan gjøre!” 
 
 

8 På skolen: Vanlig lys på scenen. Følgespot 
på appellantene og danserne deres? 

Spor 7 (Appell) på cd med stikkord fra 
rektor: ”da ønsker jeg alle lykke til!” 
 

9 Avslutningsscene: Lys på alle. Spor 8 (Jorda vår skal leve, del 1) på cd etter 
stikkord fra Gobi: ”Yes! Jeg skal gjøre mitt 
aller beste!” 

Pause 
  



10 ”Torden og lyn” i starten. Ellers vanlig lys på 
resten. 

Spor 9 (Åpningsseremoni) på cd. Starter når 
første gruppe har gjort seg klar på scenen. 

11 Reporter 1: Følgespot på reporter og 
kameramann?    

 

12 Demonstranter. Vanlig lys hele tiden. Spor 10 (Demonstrasjonssangen) starter 
etter stikkord fra reporter. ”Og politiet 
jobber på spreng for å få kontroll over 
situasjonen!”  
 
Mygger til Dollar og Pund 
 
Spor 11 (Dollar og Pund, del 1) starter med 
en gang sangen til demonstrantene er over 

13 Dollar og Pund: Ingen spesielle lyseffekter. Dollar og Pund del 1 
14 Reporter og Professor Tran + kameramann: 

Følgespot på høyre side av scenen.   
 

 

15 Snøfrisk, Gobi og Katla, samt kameramann. 
Følgespot på venstre side av scenen. (Alle 
elevene kommer stille inn på plassene sine i 
løpet av innslaget med Snøfrisk) 
 

 

16 Fokus på vindkraft gruppen om mulig med 
lysene? 

Spor 12 (Vindens kraft) starter etter stikkord 
fra ordstyrer: ”De første som nå skal vise 
seg frem, er de som ønsker vindkraft i alle 
hjem!”  
 
Spor 13 (Dollar og Pund, del 2) starter med 
en gang vindkraft gruppen er ferdige.  
 

17  Dollar og Pund del 2 
18  Spor 14 (Fjernvarmeanlegg) starter etter 

stikkord fra ordstyrer: ”Vi skal høre på alle, 
og hva de kan bidra med!” 
 
 

19  Spor 15 (Kull er gull) starter med en gang 
fjernvarmegruppen er ferdige. 

20  Spor 16 (Vannkraft) starter etter stikkord fra 
ordstyrer: ”La oss høre deres løsninger om 
hva som skal til!” 
 
 

21  Spor 17 (Atomer) starter med en gang 
vannkraft gruppen er ferdige. 
Demonstranter kommer etter denne 
gruppen. 
 
 

22 Reporter og professor Tran Lys på høyre 
side av scenen. 

 

  



23 Vanlig lys på scenen Spor 18 (Sola gir håp) starter etter stikkord 
fra ordstyrer ”Sola er kraftig og virker 
ufarlig, kanskje er det den som er aller mest 
varig?” 

24  Spor 19 (Olje og gass) starter med en gang 
sola er ferdige.  
 
 

25 Demonstrantene avbryter Olje og gass og 
starter. Vi kan gjerne ha noe ”flakkende” 
lyseffekter på Battle. 

Spor 20 (Battle). Musikken starter når 
demonstrantene har ropt slagordene sine 3 
ganger. Battle stanser når en delegat blir 
dyttet og faller. 
 
 

26  Spor 21 (Drivhuseffekten) starter på 
stikkord fra elevobservatør: ”Vi må tenke på 
miljøet og drivhuseffekten!” 
 
 

27  Spor 22 (Jorda vår skal leve, del 2) starter på 
stikkord fra elevobservatør ”Vi må tenke 
globalt og handle lokalt, kanskje kan det 
løse alt!” 

 

Rekvisitter 
Familiene: To bord (kjøkkenbord og benk), 4 stoler, duk til bordet, bestikk til familien til Gobi, 
engangsbestikk til familien til Katla. Salat og vann til Gobis familie. Liten pizza og kaker til familien til 
Katla. Mye ”søppel” til Katlas familie. Bæreposer med varer som far kommer bærende med + 
aviser/reklame, papp, plast, hermetikk som skal sorteres. 3 store pappesker til sortering av søppel.  

Demonstrantene: Plakater med slagord 

Professor Tran: Plansjer med oversikt over forbruk (grafer el.l.) 

Mobilselger: Plakat med mobiltelefoner eller en koffert med mobiltelefoner. Elev 1-6 trenger 
mobiltelefoner. 

På skolen: fire stoler til elevdommerne og Kullstad. En konvolutt med navn på vinnerne. 

Hjemme hos Gobi og Katla: to stoler. De har hver sin skriveblokk til notater og en penn 

Kamerafører trenger noe som kan ligne et kamera han/hun gjør opptak med. 
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