
Rolleliste Barnas klimakonferanse 
1. akt Roller  Kommentarer til rollen 

Scene 1 Starter med en film om det er aktuelt å 
lage dette.  

Elever som liker å jobbe med 
film/bilder/redigering, og ønsker å 
bruke tid på dette 

Scene 2 
(Hjemme 
hos Gobi) 

Mor: 
Far: 
Tom: 
Gobi: 

En del replikker å huske i tillegg til 
egen sang (Enøk-rap) 

Scene 3 
(Hjemme 
hos Katla) 

Mor: 
Far: 
Evy: 
Katla: 

En del replikker å huske i tillegg til 
egen sang (Får søpla siste stikk) 

Scene 4 Stomp – samlebånd ca 8 elever i 
rytmegjeng, og 4-6 elever som danser. 

Elever som kan spille rytmisk på 
hermetikkbokser + dansere.  
 

Scene 5 
(Foregår på 
skolen) 

På reisefot 
 
 
Alle elevene er med i scenen som 
elever på skolen. I tillegg er rollene: 
Rektor 
Statsråd Kullstad 
Lærer 1 + 2  og Maren og Per 

Dansere bør ta koreografi lett 
(danse litt fra før?) 
 
Rektor og Kullstad har en del 
replikker å lære. 
Lærer 1+2+ Maren og Per er rapp-
roller (sangere) i sangen ”Hva er 
energi?” 

Scene 6 
(Foregår 
ute i 
storefri) 

Rico 
Jack 
Nicci 
 
Elev 1 
Elev 2 
Elev 3 
Elev 4 
Elev 5 
Elev 6 
 
Mobilselger 
Inspiserende lærer 
jentegjeng 

Rico, Jack og Nicci har få replikker 
som handler om å sjekke damer. 
 
Elev1,3,4,5,6 har få replikker. Elev 2 
har ganske mye å huske. 
(Gobi deltar i denne scenen) 
 
Mobilselgeren synger en sang alene. 
(Må være en litt pågående selger) 
Inspiserende lærer skal jage 
selgeren vekk fra skolene, og 
jentene i jentegjeng er kun statister, 
og synger på refrenget til 
mobilselger 



 

Scene 7 
 

(foregår hjemme 
 hos Gobi og Katla) 
Gobi                                Katla 

En del replikker å huske utenat i 
løpet av stykket + solist på sangen 
”Gi meg en sjanse” i denne scenen 

Scene 8 
(Foregår på 
skolen) 

Rektor og Kullstad har replikker 
sammen med 3 elevdommere. 
Alle elevene deltar. De deles i 5 
grupper og danser til hvert sitt vers 
under appell. 
Appell fremføres. Solister på sangene: 
Vers 1 
Vers 2 
Vers 3 
+ Gobi og Katla på 4. og 5. Vers. 

Elevdommerne har kun en replikk 
hver. 

Sangerne på appell må synge alene 
på hvert sitt vers. 

Forslag til koreografi til dansen 
finnes på våre hjemmesider. 

 

Scene 9 Jorda vår skal leve, del 1: 

Solister: Gobi, Katla, appellantene + alle 
elevene i ref og 2. vers. 

Elevene som har holdt appell er 
solister midt i sangen. 

Elevene deles i to grupper på 2. 
vers. 

PAUSE 

Åpnings-
seremoni 

Innslag fra ulike land: 
Miljøaktivister (voktere) 
 
Halling 
 
Afrikansk 
 
Magedans 
 
Linedance 

Miljøaktivister (Fint med jenter og/eller 
gutter som har danset noe før) 
Halling (Flott om vi får med noen som har 
drevet med break/turn, men det behøver 
ikke gjelde alle på gruppen) 
Afrikansk bør være jenter. 
Magedans (bør være jenter) 
Linedance Blanding av gutter og jenter   
 

Utenfor arena 
for klima-
konferansen 

Reporter 1  
 
Demonstranter og politi 
(Politi har ingen replikker, 
men er med 3 ganger 
under del 2) 
Demonstrantene synger 
sammen og har egen 
koreografi. 

Bør ikke være med i noen av dansene til 
åpningsseremonien 
Demonstrantene og politi bør ikke være med 
på noen av dansene til åpningsseremonien. 
(Kan være vanskelig å rekke å skifte raskt 
nok) 
 
 



 

 Dollar 
Pund 
Pardansere (4 jenter + 4 
gutter) 

Bør ikke være med i noen av dansene til 
åpningsseremonien. Dollar og Pund har totalt 
4 ulike vers av sangen sin og har noe 
koreografi. Bør være gode skuespillere og 
gjerne gode sangere. 

 Reporter 2 (Fjelluft) 
Professor Tran 
 

Har mange replikker å huske utenat (de 
kommer inn to ganger i stykket).  Reporteren 
er av den ”overivrige” og tydelige typen, 
mens professoren er veldig distré. 

 Snøfrisk 
Intervjuer Gobi og Katla. 
Politi er med i scenen. 

Snøfrisk er veldig jålete og opptatt av å 
komme i fokus på tv-skjermen. 

Om mulig kommer alle energigruppene (samtlige elever) inn på plass på scenen under 
intervjuet med Snøfrisk, Gobi og Katla 
Fra 
konferansen. 

Ordstyrer Kommer inn 4 ganger i løpet av selve 
konferansen. (en del replikker å huske) 

 Vindkraft 
Sanger(e) 
Dansere 

Kan ha 1 eller to sangsolister. Fint med jenter 
som dansere (de danser med bånd)  

 Dollar og Pund Fremfører 4 vers av sin sang. (kommentar til 
vindkraft) 

 Ordstyrer  
 Fjernvarme 

Sanger(e) 
Dansere 

Kan ha 1 eller to sangsolister. Fint med jenter 
og gutter som dansere.  

 Kull er gull 
Sanger(e) 
Dansere 

Kan ha 1 eller to sangsolister. Fint med jenter 
og gutter som dansere.  

 Ordstyrer  
 Vannkraft 

Sanger(e) 
Dansere 

Kan ha 1 eller to sangsolister. Fint med jenter 
og gutter som dansere.  

 Atomer 
Sanger(e) 
Dansere 

Kan ha 1 eller to sangsolister. Fint med jenter 
og gutter som dansere.  

 Demonstrantene avbryter etter atomkraftgruppen 
 Reporter 2( Fjelluft)   

Professor Tran 
 

 Ordstyrer  



 Sola gir håp 
Sanger(e) 
Dansere 

Det bør være jenter som danser på sangen 
om sola.  

 Olje og gass 
Sanger(e) 
dansere 

Kan ha 1 eller to sangsolister. Fint med jenter 
og gutter som dansere.  
 Demonstrantene synger siste del av 2 vers på 
sangen til Olje og gass (avbryter dem) 

Battle Alle gruppene battle mot hverandre. Se forslag til koreografi på våre 
hjemmesider. 

 Battle avbrytes av elevene på klimakonferansen (Gobi og Katla + elevene 
som er solister på Drivhuseffekten) 

Drivhuseffekten Solist på vers 1 
Solist på vers 2 
Solist på vers 3 

 

 Kommentarer fra Gobi og Katla + en av demonstrantene + en av 
elevobservatørene 

Jorda vår skal 
leve del 2 

Felles sang og avslutningsdans.  
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