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Forord 
 
 
Dette undervisningsmateriale er tænkt som et arbejdsredskab, et ide katalog og oplæg til debat. Materialet 
foreslår en række opgaver, baseret på forestillingens temaer, som kan bruges i undervisningssammenhæng 
på skolen. Det kunne f.eks. være i samfundsfag,  danskundervisning, dramaundervisning eller i forbindelse 
med en tværfaglig temauge.  
Der er opgaver som lærerne kan lave med eleverne og andre som eleverne kan løse som enkeltopgaver.   
 
Materialet ridser den centrale handling af forestillingen op – kriminalitet, loven, straf, moral, etik, ansvar og 
venskab.  
 
Ved at vise disse forløb forsøger stykket at tegne et nuanceret billede af ungdomskriminalitet og unges 
holdninger til loven. Vi har valgt at beholde den oprindelige version fra Australien, med deres lovgivning, 
politiets og rettens arbejde. Forestillingen ses som en skildring af en begivenhed der er sket på et helt andet 
kontinent. Forestillingen fremstår derved ikke som moraliserende, som værende belærende, med løftede 
pegefingre, men som en faktuel skildring af en autentisk begivenhed. Efter forestillingen kommer så 
erkendelsen, det kunne jo lige så godt være her, måske endda med mig selv som hovedperson. Ved at 
beholde det autentiske, fra den originale retssag og forløb, åbnes der for en debat omkring lov og straf, den 
australske og den danske lovgivning og strafferamme. 
 
Forestillingen er mere aktuel end nogensinde. Flere lovovertrædelser bliver fra de unges side begrundet 
med ”det var bare fordi” eller ”bare for sjov”. 
 
Vores erfaring siger os, at et sådant temaarbejde oftest bliver bedst, giver størst udbytte, såfremt arbejdet 
påbegyndes efter, at eleverne har set forestillingen. Det har to store fordele: dels ser de forestillingen med 
friske øjne, oplever teatret med alle deres sanser, og dels letter det indgangen til de efterfølgende 
diskussioner, da alle har en fælles referenceramme. 
 

 
 
 

God fornøjelse med arbejdet 
 

Med Venlig Hilsen 
 

Erik Viinberg 
Teatret Neo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Forestillingen 
 
Baggrund 
 
Forestillingen er baseret på en autentisk begivenhed. To drenge fra Melbourne sparker sten ned fra en bro 
der fører over en motorvej, de rammer en bil og slår en mand ihjel; de blev tiltalt for uagtsomt manddrab og 
seks separate punkter for ansvarsløst at udsætte andre for livsfare, sagen blev fastsat af en jury i august / 
september 1994. 
 
Stykket er skrevet af skuespiller/forfatter/instruktør Tom Lycos og Stefo Nantsou i 1996, med assistance af 
kriminalbetjent David Jones, som var hovedansvarlig i den aktuelle sag, samt andre politibetjente som tager 
sig af kriminalitet blandt unge. Med udgangspunkt i den autentiske sag, såvel som lignende sager fra 
Danmark og andre steder i verden, vil forestillingen forsøge at sætte mere fokus på tankeløs 
teenageopførsel end på detaljerne og de involverede i den aktuelle sag. Tom og Stefo måtte ikke møde de 
to drenge og deres familier, og respekterede deres anonymitet. 
 
Originalversionen ”The Stones” havde premiere første gang i juni 1996 og har siden været vist over 500 
gange i Australien, Canada, USA, England, Norge og Holland. I april 2000 på børneteater festivalen i 
Hvidovre.   
Forestillingen har gennem årene vundet utallige priser både i Australien samt internationalt. 
 
Teatergruppen Mariehønen, nu Teatret Neo, så første gang forestillingen i 99 da vi deltog i ASSITEJ 
Internationale Børneteaterfestival i Tromsø i Norge, med vores forestilling ”Tøsedrengen”. Vores kontakt til 
Zeal Theatre startede allerede der og vi har siden set forestillingen rundt om i verden, når vi har 
repræsenteret Danmark med en af vores egenproduktioner. Nu er det endelig lykkedes at skaffe 
forestillingen til Danmark i en dansk version. 
 
Kort handlingsreferat 
 
I første halvdel af stykket møder vi to drenge, henholdsvis 13 og 15 år. Gennem den tiltagende lovløse dag 
bryder de ind i en lagerbygning for at stjæle bilemblemer, forsøger at sætte ild på en kat for til sidst at havne 
på en motorvejsbro hvor de udfordrer hinanden til at ramme bilerne under sig. Loven, set i skikkelse af 
betjentene Russell og Quinn, er i gang med efterforskningen af indbruddet, og finder først ud af sagens rette 
sammenhæng da den yngste dreng melder sig selv. De to drenge står i en situation der langt overstiger 
deres værste mareridt. 
Anden halvdel af stykket følger sagen efter at drengene er arresteret, fra de bliver forhørt af politiet til den 
retslige opfølgning af sagen frem til den endelige domsafsigelse i retten.  
 
 
Fra skriveproces til produktionen 
 
”The Stones” blev skrevet gruppeopdelt. To forfattere arbejdede sammen på manuskriptets udvikling og 
endelige udkast. Andre forfattere skrev forskellige scener, hvor nogle er et produkt at to versioner som blev 
flettet sammen, ligesom nogle monologer blev skrevet af en person for derefter at blive redigeret af en 
anden. Stykket, som tekst, gav mulighed for mange former for skrivestil og udtryk, fra monologer til direkte 
publikumshenvendelse, fra traditionelle dialoger til scener uden ord. 
Første halvdel af stykket er humoristisk, tempofyldt og meget fysisk. I anden halvdel skifter stemningen og 
bliver mere dyster og intens. Selv om forestillingen behandler et meget seriøst emne er den alt andet end 
tung socialrealistisk drama.  
 
Den danske udgave ”Et stenkast herfra” er instrueret af ophavsmændene Stefo Nantsou og Tom Lycos. 
Derudover har musiker / komponist Jan Møller været tilknyttet som musisk konsulent på forestillingen. 
Scenograf Poul Fly Plejdrup har været tilknyttet som konsulent på scenografien. Udgangspunktet for vores 
scenografi har været den samme som i originalen. Poul Fly Plejdrup har arbejdet videre med grund ideen: 
To skuespillere, to savbukke og en stige, så scenografien fremstår som den gør i dag. ”Et stenkast herfra” 
havde dansk urpremiere d. 6 september 2003. De medvirkende var Kurt Bremerstent og Erik Viinberg. 
Forestillingen har repremiere 1.4.2013 med ny besætning. Ny spiller er Simon Stenspil som efter endt 
uddannelse på Statens Skuespil skole blev fastansat på Aalborg Teater i en 2 årig periode frem til 
sommeren 2012, hvorefter han arbejder som freelance, og kan blandt andet ses i ”Et stenkast herfra. Sidste 
skuespiller er som i den oprindelige opsætning Erik Viinberg. 
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Stykket 
 
Et bredere socialt indhold 
 
Forestillingen er et glimrende springbræt til at arbejde med temaer som etik, moral, ansvar og attituder 
overfor loven. Spørgsmål omkring kriminalitet, straf og mulighed for at råde bod på sine handlinger er alle 
centralt for stykket. 
 
Følgende er en avisartikel omhandlende det autentiske uheld: 
 

Drenge sigtet for mord. 
The Harald Sun, Melbourne, Juni 1994. Af Allison Harding 
 
To drenge står anklaget for mord på en motorvejsbilist ved at kaste sten, er blevet løsladt mod kaution. 
Dog var en af drengene stadig i varetægt i går aftes, mens hans familie forsøgte at skaffe de 5.000,00 $ til 
kautionen. 
Begge risikerer op til 15 års fængsel hvis de dømmes for uagtsomt manddrab. 
Teenager drengene, hvor navnene ikke er frigivet, blev stillet for en ungdoms-domstol i går, begge tiltalt for 
uagtsomt manddrab på Dr. Malcolm Goodall. 
Drengene, en 15-årig fra Northcost og en 14-årig fra Yarraville, er også tiltalt for i syv tilfælde uagtsomt at 
udsætte andre for livsfare ved andre episoder hvor de har  
kastet sten. 
Den ældste dreng blev fulgt i retten af sin bedstemor, den yngste med sin mor og onkel. 
Ingen af drengene blev påkrævet at indgå et forlig i går. 
Betjentene fra mordafdelingen tiltalte tidligt i går drengene, efter at have efterforsket dødsfaldet af en 
motorvejsbilist på Eastern freeway. 
De to drenge slæbte sig ind i retten eskorteret af uniformerede betjente. 
Den 14-årige satte sig ved siden af sin onkel og sin tårevædede mor. 
Den 15-årige, hvis bedstemor var i retten, satte sig for enden af den modsatte række. 
Drengene, som var klar og så uskyldsrene ud, virkede rystede da de blev ført ind i det tæt pakkede 
retslokale fra forvaringscellerne. 
Skødesløst påklædt i vindjakker, joggingbukser, jeans og kondisko så drengene ikke på hinanden under 
deres korte fremstilling i retten. 
Deres advokater sagde at deres klienter ville løslades mod kaution og politiet gjorde ingen indsigelser mod 
dette. 
 
 
Nogle ungdomskriminalitetsstatistikker. 
 
Der er lignende tilfælde her i Danmark,  hvor børn i leg har kastet ting ned fra broer, dog heldigvis uden at få 
den tragiske udgang som i Australien. Dette er med til at understrege forestillingens aktualitet samt 
nødvendighed. 
 
Lad eleverne finde statistikker omhandlende ungdomskriminalitet 
 
Følgende statistikker er foretaget i England: 
 
29% af folkeskoleeleverne i London erkender at have overtrådt loven i en eller anden udstrækning. 1 ud af 
10 af disse er blevet fanget. 25% erkender at have begået forbrydelser indenfor de sidste 12 måneder. 
 
25% af kendte lovovertrædere (forbrydere) er under 18 år. 126.000 lovovertrædere under 18 år formodes at 
begå 7 millioner forbrydelser årligt. 
 
5% af unge mænd vurderes at begå 2/3 af de registrerede forbrydelser.  
 
I en undersøgelse blandt unge som var blevet smidt ud af skolen, indrømmede ? at have begået butikstyveri 
eller hærværk. 60% havde deltaget i groft overfald. 
 
60% af unge er bange for at blive overfaldet i skoletiden. 
 
I en undersøgelse udført af Home Office Crime Servey (svarende til  Det Kriminalpræventivt Råd) i 2000 
erkendte 57% af unge mænd (mellem 12 og 30 år) og 37% unge kvinder at de havde begået kriminalitet. 
 
42% af folkeskoleelever adspurgt i en undersøgelse tager afstand til kriminalitet. 70% syntes det var forkert 
at bære kniv som et våben. 20% ville ikke fortælle politiet om en forbrydelse begået af en anden person. 
 
(Kilde: Guardian Unlimited på www.learn.co.uk og The Home Office Crime Survey)  
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Til diskussion  
 
For lærere og elever som gruppediskussion 
At have til hensigt 
 
Et af nøglespørgsmålene i ”Et Stenkast herfra” er det at have til hensigt. Der er ingen tvivl om at drengene 
var ansvarlige for at sparke sten ned fra broen. Spørgsmålet er: var de klar over de eventuelle 
konsekvenser deres handling kunne få og skulle de have været det? Dette punkt er af afgørende betydning 
da straffeudmålingen afhang deraf. Hvis drengene stillede sig på broen og med fuldt overlæg forsøgte at 
forårsage et uheld, ville de kunne se frem til at blive anklaget for overlagt mord. Hvis de derimod spontant 
sparkede sten ned fra broen ville anklagen lyde anderledes. 
 
Betjent Quinn viste sin sympati for drengene mens de ventede på dommen. For ham er de kun skyldige i en 
dum drengestreg. Han sammenligner dem med nogen der kan finde på at trække en stol væk under en som 
skal til at sætte sig, simpelthen bare for sjov. 
Betjent Russell er derimod ikke så forstående. For ham er de fuldt ud klar over deres handlinger samt 
konsekvenserne af disse, hvorfor de skal straffes for det. 
 
Følgende paragraffer vil blive anvendt ved en sag i Danmark. 
 
Paragraf 241. Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 
4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.  
 
Paragraf 252. Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende 
hensynsløs måde forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.  
 
Diskussion omkring at have til hensigt. 
 
Diskuter selve hændelsen. 
 
Hvad var formålet med at sparke sten ned fra broen? 
 
Hvad kunne der ske? 
 
Kan man altid forudse konsekvenserne af sine handlinger? 
 
Konsekvenser 
 
Enken til den døde mand er en uforglemmelig stille figur i stykket. Uheldet havde tragiske følger for hende 
og selvom vi aldrig direkte hører hendes side af historien, kan man sagtens forestille sig i hvilket omfang 
hendes liv er blevet ændret på grund af uheldet. 
 
Uheldet får store og vedvarende konsekvenser for mange personer, ikke mindst for drengene. Derudover 
spredte deres handlinger sig som ringe i vandet. Deres familier, ofrets familie, ofrets venner, de betjente der 
efterforskede sagen og Falck-folkene der kom ud til ulykkesstedet er alle indblandet på forskellige måder. 
 
Diskussion omkring konsekvenser 
 
Diskuter den effekt uheldet ville have – fra det mest nærliggende (ofret) til det mere abstrakte ( feks. den 
indtægtsmæssige påvirkning ofrets familie vil få). 
 
Domsafsigelsen 
 
I en Dansk retssag ville drengene få følgende dom. Den yngste dreng ville aldrig komme i retten. Han ville 
blive undergivet de sociale myndigheder. Begge drenge ville fra starten få tilknyttet en social medarbejder 
samt, såfremt man fandt det nødvendigt, en psykolog. Den ældste af drengene ville blive stillet for en 
dommer og ville kunne få følgende straf: Tiltalte vil blive idømt en betinget dom på et års fængsel og 
undergives de sociale myndigheder og skal følge disses anvisninger. Dommeren vil i sin domsafsigelse 
tage hensyn til drengens unge alder og rene straffeattest. 
Sagen i Australien var et særsyn. Drengene blev først stillet for en magistrat ved ungdomsdomstolen i 
Melbourne, denne fandt på baggrund af sagens karakter og den massive mediedækning, at sagen skulle 
prøves i den voksnes domstol med en jury. For første gang i Australiens retshistorie blev en 14 årig stillet 
for en voksen domstol (Han fyldte 14 under retssagen der varede et helt år). Drengene blev af juryen 
frifundet og blev begge løsladt straks efter domsafsigelsen. Dommeren mente at dommen var passende set 
i lyset af sagens karakter, den massive mediedækning, at drengene havde været nok igennem, specielt i 
betragtning af den yngste drengs sårbare sindstilstand. Denne dom havde også konsekvenser for 
drengenes familier samt for ofrets familie. 
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Denne dom havde også konsekvenser for ofrets familie. 
 
Diskuter mulige konsekvenser af dommen for ofrets familie. 
 
 
Diskussion omkring retfærdighed og straf 
 
Føler enken til ofret at der er sket retfærdighed? 
 
Hvordan oplever du domsafsigelsen? 
 
Er de blevet klogere,  vil de lave nye forbrydelser? 
 
Ville det være i offentlighedens interesse at straffe dem yderligere? 
 
Andre spørgsmål som relaterer til unge og loven 
 
Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark? 
 
Hvor gammel syntes du at man skal være for at man er klar over konsekvensen af sine handlinger? 
 
Hvor skal den kriminelle lavalder gå? 
 
Kan en 14-årig dreng holdes ansvarlig for sine handlinger? 
 
Hvad skal der ske med ham,  hvis han er skyldig? 
 
Hvad skulle straffen være for uagtsomt manddrab hvis man er over den kriminelle lavalder? 
 
Er drenge mere skødesløse end piger? Hvorfor? 
 
Findes der i den danske lovgivning begrebet kaution? 
 
Hvad er kaution? 
 
Lever vi i et frit og ligeligt samfund? 
 
Er der en spænding ved ting, som er forbudt? 
 
Er ”fare” vanedannende? 
 
Er kriminalitet vanedannende? 
 
Forhindrer risikoen for  fængsel eller  fængselsstraf unge i at begå kriminalitet? 
 
Hjælper fængselsstraf unge, der har begået kriminalitet? 
 
Hvor ofte sætter unge andres liv på spil? 
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Skrivearbejde og research 
 
Opgaver for elever baseret på temaer som indgår i stykket og som relaterer til det at 
være samfundsborger. 
 
Hvad er temaet i forestillingen? 
 
Venskab, gruppepres, mobning, ansvar, overtalelse, kriminalitet, straf, selvværd, respekt for andre, fare, 
frygt, skyld, retfærdighed, utilfredshed, ensomhed, din rolle i samfundet…. 
 
Sammenlign disse temaer med andre tekster du har studeret for nyligt i digte, poesi eller i medier.  
 
 
Færdiggør disse venskabssætninger: 
 
En ven er……. 
 
Jeg behøver venner fordi…….. 
 
Hvis jeg vil beholde min venner må jeg……. 
 
Jeg føler mig svigtet af min venner hvis de……. 
 
Vennerne i forestillingen var ikke rigtige venner fordi….. 
 
Beskriv på tre måder hvad du ville gøre for at få en ny ven. 
 
Beskriv på tre måder hvordan du vil sikre dig at nogen vil forblive ven med dig. 
 
Se på følgende situationer som rejser spørgsmål om ansvar og, med en partner, vælg et svar til hvet 
spørgsmål. 
 
1) Nogen lokker dig til at smide fyrværkeri ind af vinduet i en ældre persons hus for sjov. Hvad vil du gøre? 

a. Gøre det for at være smart 
b. Sige nej og fortælle det til en voksen 
c. Sige nej og forsøge at glemme det 
d. Forklare konsekvenserne til personen 
e. Andet 
 

2) To personer forsøger at få dig til at give dem dine frokost penge og truer med at sparke dig hvis du 
nægter. Hvad vil du gøre? 
a. Give dem pengene og sulte 
b. Fortælle det til en lærer  
c. Finde en gyldig grund til at pjække 
e. Andet 
 
 

3) To piger aktiverer brandalarmen på skolen og en uskyldig elev bliver trampet ihjel fordi alle panisk styrter 
ud. Du har set hvem det var, men pigerne melder sig ikke. Hvad vil du gøre? 
a. Tie stille og håbe på at de bliver opdaget. 
b. Fortælle dine forældre hvad du har set. 
c. Skrive en seddel til klasselæreren med hvad du har set 
e. Andet 
 
 

Når du er færdig med opgaverne om ansvar, kan du skrive en improviseret tekst der viser hvordan du ville 
gribe de diskuterede emner an. 
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Hvilke af de følgende eksempler vil du sige er mobning? 
 
Kalde nogen øgenavne 
 
Sparke nogen 
 
Slå nogen 
 
Være ond mod nogen med et fysisk eller psykisk handicap. 
 
Presse nogen til at give dig deres penge 
 
Drille nogen igen og igen 
 
Presse nogen til at gøre noget for dig 
 
Ødelægge andres ejendom 
 
Nedstirre nogen så de føler sig utilpas 
 
Find selv andre former for mobning 
 
Hvad kan grunden være til at man mobber andre? 
 

Er der altid retfærdighed? 
 
Efter at have set forestillingen og læst avisartiklen om hvad der skete, tænk så over 
følgende spørgsmål og besvar dem. 
 
1)  Hvad var den værste ting der skete i stykket? 

 
2)  Var begge drenge i stykket lige skyldige? 

 
3)  Hvis du havde autoritet til at kunne forhindre noget lignende i af ske igen, hvad ville du gøre? 

 
4)  Hvordan kunne drengene i stykket hjælpes til at ændre deres opførsel? 

 
5)  Forestil dig hvordan det var for enken til den dræbte; hvad tror du hun gerne ville have der skulle ske 

med drengene? 
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Skrivearbejde og research 
 
Opgaver til elever 
At skrive en anmeldelse 
 
Mens du ser forestillingen vil du danne dine egne meninger og bedømme stykket og produktionen. En 
kritikers job er at komme med kommentarer omkring indholdet af stykket og informere andre om dets gode 
og dårlige kvaliteter. Når man skriver en anmeldelse er der en masse at tænke over. Følgende oversigt kan 
måske hjælpe dig med at strukturere din anmeldelse. 
 
1. Introduktion 
Titel 
Forfatter/forfattere 
Teatergruppe 
Hvor og hvornår du så stykket 
Hvordan du havde det med at skulle se stykket inden du så det 
 
2. Stykket 
Giv en kort genfortælling af historien og hovedpersonerne 
Fandt du historien overbevisende? 
Hvilken del syntes du bedst om? 
Var der ting som rørte dig følelsesmæssigt? 
Hvordan reagerede publikum på stykket? 
Hvad var hovedtemaet i stykket? 
Hvordan påvirkede hovedpersonerne dig? 
Hvilken en af dem kunne du bedst relatere til og hvorfor? 
 
3. Scenografien 
Nogle forestillinger har meget scenografi andre næsten ingen. 
Hvor passende er scenografien for stykket og for det rum stykket bliver spillet i? 
Var der noget i scenografien der specielt fangede din opmærksomhed? 
Hvordan brugte skuespillerne scenografien? 
 
4. Skuespillet 
Hvordan bedømte du skuespillerne? 
Kommenter stemmelejet, fagter og bevægelser. 
Hvad gjorde de for at vise de forskellige roller de spillede? 
Hvem sympatiserede du med? 
 
5. Konklusion 
Fortæl hvad du synes var specielt godt eller skidt ved stykket 
Var det et succesfuldt stykke? 
Fangede det din interesse og blev du involveret i personerne? 
Fik det dig til at le, græde, tænke? 
Passede det til publikum aldersmæssigt? 
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At arbejde med et manuskript 
 
Flere opgaver – vælg en eller flere af følgende: 

 
1)  Skriv den tilståelse drengen gav til politiet. 

 
2)  Skriv en dialog mellem en af drengene og hans mor da han fortalte om den forbrydelse han havde 

begået. 
 

3)  Se på temaet i forestillingen og find de steder i stykket hvor temaet bliver vist. 
 

4)  Skriv et kort afsnit om de følelser du havde da du så stykket første gang. 
 

5) Forestil dig at du er enken til ofret. Hvad følelser ville du have, når der er tale om en betinget dom? Eller 
en ren frifindelse? 

 
6)  Forestil dig hvordan drengene havde det i fængslet om natten. Beskriv omgivelserne. Hvordan havde 

drengene det? Hvad var deres største frygt? 
 

Lærerledede opgaver 
 
Lad eleverne skrive en kort scene udfra en specifik avisartikel eller lad dem vælge frit. Se specielt på:   
 
1)  Hvem er personerne? (eller hvilke personer behøver du) 

 
2)  Hvor skal det finde sted? 

 
3)  Hvordan skal personerne se ud, tale, opføre sig osv.? 

 
4) Hvordan starter stykket og hvordan ender det? 

 
5) Tillad eleverne at eksperimentere med forskellige skrivestilarter ( rytmiske vers, monologer, dialoger 

m.m.) 
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Praktiske øvelser 
 
Drama  
Lærerledede opgaver baseret på temaer 
Improvisation – scenarier der kan arbejdes med 
 
Forestil dig at du er mor/far til en af drengene. Hvilke tanker har hun/han omkring situationen? 
 
Lav en rollespilsscene som demonstrerer hvordan en stærk person kan overtale nogen til at gøre ting de 
ikke vil. 
 
Forestil dig, at du er en af drengene i stykket og at du møder en pårørende til ofret; hvordan vil du opføre 
dig? 
 
Forestil dig, at to af drengenes naboer sladrer om eller bagtaler familierne. Hvad ville de sige? 
 
Improviser scener baseret på ungdomskriminalitet, brugstyveri, biltyveri, butikstyveri osv. Vis din scene for 
resten af klassen og diskuter hvordan resultatet er blevet. 
 
Beskriv scenen hvor betjentene diskuterer om drengene er uskyldige eller skyldige og begrund den 
opfattelse du har. 
 

Lærerledede opgaver baseret på det tekniske arbejde. 
 
Historiefortælling: 
 
At kunne kommunikere en fortælling klart ud til publikum er en evne i sig selv. En historie kan fortælles på 
en seriøs måde, en komisk måde eller begge – der er ingen regler for hvordan, så længe historien er klar og 
kortfattet. Skuespillerne i forestillingen fortæller flere gange gennem stykket hvad  der skete. 
 
Øvelse 1 
Bed hver elev fortælle en enkel lille historie. 
 
Bed dem fortælle den samme historie som en anden rolle. 
 
Bed dem til sidst om at fortælle historien enten som en rolleperson eller som dem selv både på en komisk 
måde og en seriøs måde. 
 
Øvelse 2 
Lad hver elev prøve forskellige måder at fortælle historien på: 
 
Ved at bruge direkte publikumskontakt. 
 
Ved ikke at se på publikum 
 
Som en monolog 
 
På forskellige sprog 
 
Som pantomime 
 
På vers 
 
Øvelse 3 
4 elever fortæller den samme historie fra hver deres perspektiv. 
 
Lad dem fortælle historien til publikum enkeltvis. 
 
Lad dem fortælle den til hinanden (uden at kontakte publikum) 
 
Lad dem diskutere deres historier mens de involverer publikum 
 
Lad den ene historie være sjov, den anden seriøs. 
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Fysisk teater. 
 
Gennem forestillingen udfolder skuespillerne både fysiske og akrobatiske evner.  
 
Øvelse 1 (god til store klassestørrelser) 
Gennem en række af kropsholdninger, balancer og formationer skal klassen lave en serie steder; en jungle, 
en storby og Mars m.m. (kun fantasien sætter grænser) 
 
Øvelse 2 
Lad små grupper fortælle en historie med så meget fysisk udfoldelse som muligt. 
 
Øvelse 3 (11-12 år) 
I grupper på 3, lad eleverne mime en historie, med fokus specielt på kropsholdninger og balance.  
 
Dobbeltroller 
At spille 2 eller flere roller i et stykke kan være en stor udfordring. At skifte mellem rollerne uden at skifte 
kostume, forlade scenen eller holde pause kan være endnu sværere. I forestillingen har begge skuespillere 
dobbeltroller hvor de spiller både drengene og betjentene. 
 
Øvelse 
Hver elev skal forsøge at skabe en rolle med fokus på: 
 
Kropsholdninger (positur og fodstillinger), attitude, situationen de er i (hvor er de?), den måde rollen 
gebærder sig på og de ting denne siger. 
 
Hver elev skal herefter lave en anden rollefigur. Alt afhængig af hvilken situation eleven har valgt, skal 
rollerne have en eller anden form for kontakt eller gensidig påvirkning. 
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Profil af Teatret Neo (Teatergruppen Mariehønen): 
 
 
Teatergruppen Mariehønen blev etableret i 1982, og skiftede navn til nuværende Teatret Neo i forbindelse 
med vores 25 års jubilæum i 2007. Teatret Neo er en teaterforening underlagt en bestyrelse. Teatret Neo er 
et turneteater med opsøgende virke. Teatret har i sæson 2012 – 13 30 års jubilæum og har gennem årene 
spillet 4000 forestillinger for børn og unge såvel i Danmark som i udlandet. Både herhjemme og i udlandet 
har vi høstet mange roser for vores forestillinger og vores tilgang til børne- og ungdoms publikummet. Vores 
forestillinger er kendt for at tage børn og unges problematikker alvorligt. Teatret har modtaget Danmarks 
Teaterforeningers pris for årets forestilling i 1993 for forestillingen ”Tøsedrengen” og på Horsens 
Børneteaterfestival sept. 2002 modtog vi Danmarks Radio FABULATORIETS Børneteaterpris. Erik Viinberg 
er modtog i 2007 Horsens Børneteaters børneteaterpris. 
 
Teatret modtager støtte fra Kunstrådets Scenekunstudvalg og Randers Kommune. 

 
Brugbare kontakter eller web links 
 
Børnelinien www.nja.dk/Serviceomraader/Socialomraadet/BoernOgUnge/Boernelinien.htm 
 
 
Det Kriminalpræventive Råd www.crimprev.dk 
 
SSP  www.kl.dk 
 
Politiet  www.politi.dk 
 
Hjælp til voldsofre  www.voldsofre.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kredits 
 
 Materialet er oprindeligt blevet samlet og udvalgt fra en samling af ressourcer udviklet af Cwmni Theatr 
Arad Coch, Travelling Light Theatre Company og Zeal Theatre og er brugt med deres venlige tilladelse. 
(Forfattere: Jill Leach og Dora Jones fra Cwmni Theatr Arad Goch; Mike Akers fra Travelling Theatre Light 
Company; Zeal Theatre).  
 
Materialet er oversat af Jeanette Marcher og bearbejdet af Erik Viinberg, Teatret Neo.  
Vi har i samarbejde med SSP konsulent Claus Hansen og Politigården i Randers ved Kriminal præventiv 
medarbejder Ole H. Clausen og Politifuldmægtig Mette Glavind, hentet yderligere relevante emner, så 
materialet fremstår som det gør i dag.  
 
Den danske produktion ”Et stenkast Herfra” blev produceret i 2003 med støtte af Fonden Harmonien, 
Randers og Sparekassen Kronjylland, Randers og Randers Kommune. 
 
Nyopsætningen i 2013 er støttet af : 
 

             


