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Teknisk uheld er fem novellescenarier. Fem sorte nedslag i virkelige
liv. I må vælge et fra. De andre fire er I nødt til at spille. I må ikke bakke
ud, ikke stoppe. I er nødt til at spille dem.
Fem korte noveller. Med forskellig stil, forskellig form, og forskelligt plot.
Men der alligevel, et eller andet sted, drejer sig om det samme. Det
drejer sig om magt, dine venners magt over dig, spillederens magt over
spillerne, din magt over din partner, der elsker dig lidt mere end hvad
du elsker ham eller hende. Om fordommenes magt over hvordan vi
lever vores liv. Og forældres magt over deres børn.
I får ingen spilleder, men er nødt til at klare det her selv. Vælg hvilke
scenarier I vil spille, i hvilken rækkefølge, og i hvilke konstellationer.
Hvis I ikke vil spille med publikum kan I spille to scenarier parallelt.
Novellescenarierne ligger i fem kuverter. De er mærket Alkoholisme, Livskrise, Romantik, SEX og Overgreb. I må vælge
et fra. I er ikke nødt til at vælge lige nu, I kan tage det undervejs.
Til nogle af scenarierne er der brug for en spilleder. En spilleder er bare
en anden slags spiller, med lidt andre opgaver. Det forklares i scenarieteksten hvis det bliver aktuelt.
Altså. Fem korte noveller. Med forskellig stil, forskellig form, og forskelligt plot. De er korte, og helt forskellige for at I skal kunne satse alt i
hvert spil. Ofte får I brug for at være to grupper i samme rum, og det er
en god ting. Prøv at spille samme scenarie parallelt og tag jer tid til at se
på hinanden. Brug den anden gruppe som kulisse, eller inddrag dem
i spillet for et kort stykke tid hvis der er brug for det. Forstyr hinanden.
Skrig.
Måske bliver det ikke sjovt, men vi håber at det vil være det hele værd.

