Handling Lyd/Musik

Tid

Fortælling

16:45

1. DØRENE ÅBNES:
Publikum iind

2. 2. Sørgelig HAV-musik

Stille, Sørgelig Sschhh...
Knips...
Hænder der gnider - inkl.
dansere

16:50

3. Up-tempo Flaske ud til
publikum inkl. dansere

Fortabt på et endeløst hav sidder 2 børn

1. DØRENE LUKKES
Lys ned

17:00

En dreng og en pige.
Fastfrosset på et stykke is.

Skole til trapper

De husker ingenting. Slet ingenting.

2. Sørgelig HAV-musik

Ikke engang deres egne navne. Ikke stedet de kom fra.

KOR + 2 BØRN IND

Altså der hvor de boede. Ikke deres far og mors navne.

Solo- øjte: Cahit

Det er alt sammen forsvundet. Det er væk. Alt er væk.
Det er inde i mørket. Dybt, sort og svimmelt.

17:05
KOR: MAESTRA
Pia Raug sang...
Xylofon

De stirrer ud i mørket
Men før alt frøs fast og blev sort, sendte børnene en askepost
afsted. En askepost, som har rejst over havet.
SE - Den er skyller i land hos jer.... (Peger)

Der er et brev i asken. Et råb om hjælp!
Men hvem kan HJÆLPE?
HVEM VIL overhovedet hjælpe? ....... Måske ?
Musik stopper

Kunne vi hjælpe? ALLE os her.
Vi kan SAMMEN sende en askepost tibage till de to børn!
En askepost fyldt med ALLE vores ønsker

Bølgen holder
asken

om at ville hjælpe!
Kom så bølge tag asken med til de to, vi ved.

Morgen-stemning

Er fanget i mørke og kulde et sted.
Bølgen tager asken
med...

Bølgen tager
asken med hen
til de to børn

17:07

Fortælling
De to børn venter. Forsvinder ind i kulden.
Synker ind i mørket. Alle ord suges ind i den evige nat.

Tid
17:07

Handling Lyd/Musik
Ismyg/Iskejser
Svirren, Jojo etc.

Lyset i hjertet ulmer, for så at slukkes.
Er der så intet håb?

JO, SE

Vores askepost har fundet vej henover havet.
Pigen rækker ud… samler asken op.
Den stråler. Den lyser.

Hun åbner asken og en lille gnist, slipper fri
og yver som en ild ue gennem mørket.

Mbira

Børn ind med lys op...

Jeg husker... Jeg husker lyset. Lyset var det bedste.
Det stod i øjnene. Strålede fra ngerspidserne.
Pegede på alting i verden...

Og så mærker hun det. Lyset som det sang i kroppen,

Sambahee

Sambahee RAP/Nynne

som stemmer af lys, der peger på alting i verden.

Drengen folder brevet ud og vores budskab om at vill

ALLE STÅR STILLE

hjælpe lyser op i mørket.
SE - vores ønske om at ville hjælpe.
Det stråler op imod dem.
LYT - Vi er herude... FORSTÅ det nu - Vi vil hjælpe!

Bodybeat:
Look listen and learn
Dæbædædæ(Tromme)
Stilhed

SE Nogen har fundet vores brev.
LYT Nogen svarer. Nogen vil hjælpe!

Klokker og Tamborin

JA, minderne kommer gående tilbage til pigen
Båret af lyset i vores budskab.
Men drengen SER det ikke, HØRER ikke.
Han er som fanget i isen.
Mørkets lyd

Han hvisker
Kulden er så smuk. Den har blomster af is.
Vi kan blive her altid. Bo inde i isen...
Hun afbryder ham
Nej Nej - Vi kan ikke bo her. INGEN skal bo her.
Det er ikke et sted at bo. Det er ikke et hjem!
Et hjem. Stedet de boede...

Kuldens lyd

Tid
17:14

Fortælling

Handling Lyd/Musik

Hendes hjerte banker hurtigere nu,
bærer tankerne afsted. De løber afsted inde i hendes
hoved. Søger efter det der var... det der var engang... i
tiden før. før alt forsvandt i mørket,

Tromme rejse

ja, nu husker hun glimt at det der var.

Jeg husker huset. Trappen op til mit værelse - der
hvor vi legede. Edderkoppen i hjørnet .
Træ øjte - Bedstes hus

Bedstemor med katten i sit skød...de spinder....

Ja, Hendes tanker har åbnet ind til små brudstykker af erindring:Katten, der spinder. Edderkoppens spind.

ALLE: Bedstes hus
Sang og fagter
Rap og trommer

Bedstemor i stolen med brillerne på næsen...
Og se nu drengen. Han har samlet vores budskab op...

(Drengen sidder
helt stille, mumler
for sig selv...)

17:14

Mine hænder husker....
Vi foldede papirskibe... Sådan her....

Malan Bakir nynnes

Hans små kolde ngre folder et skib af af brevet

Medley outro + orkester
Yea Yea Yea
Skolebørn ud...

Vores brev. Vores ønsker om at ville hjælpe...

Og SE nu - Alle vores ønsker om at ville hjælpe
får skibet til at vokse. Vokse sig så stort,
at drengen må slippe det ud i bølgerne.
MAGI LYD

Og det bliver ved med at vokse, vokser sig så stort at pigen
kan kravle op i det. Ja, det gør hun. Hun sætter sig på i skibet.
Det gynger lidt faretruende, ...men det synker ikke....

SE. Vi kan sejle væk.
(Hun vil råbe, men hendes stemme er kun en svag hvisken)

17:18

Fortælling

Tid
17:18

Handling Lyd/Musik
HAVmusik + Vem kan
segla....

Men ud af hendes hvisken vokser en sang....
Men drengen SER hende stadig ikke. HØRER hende ikke:

Børn ned i siderne
som havet...

Opgivelsen har fået tag i ham. fanget ham. Vugger ham
i sin favn.

KOR: SULLA RULLA
Sov sødt barnlille,,,

Mørket er min dyne...

Synges

Kulden min pude...

og nynnes

Isen mit slot...

+ tårer
Isen knager

Opgivelsens tårer....
Smelter isen, så drengen synker ned i det mørke vand....
Mørket fanger ham. Spænder ben for ham.
Lukker sig om ham. Opsluger ham...Men pigen vil jo ikke at
han skal dø. Hendes stemme nder kraft....

Hvem kan sejle for uden vind... Hvem kan ro uden årer....

Børnekor.

Det er som hav og himmel synger med. Som hele universet

JEG kan sejle foruden vind
+ 1 vers m. overstemme
nynnes.....

ønskler at redde drengen... Og se...

Han rækker sin hånd frem mod hende....
Og hun får fat og får ham ombord på skibet,
- i sidste øjeblik, før isen forsvinder i dybet.

Isen ud...

Så sidder de der to børn på det store endeløse hav.
1 gang HAV-musik
med drømme lyde...

blankt og stille. Stjernerne spejles så det er svært at se hvad
der op og ned. Tiden yder sammen med skibets søvndyssende små skvulp. Timer bliver umærkeligt til dage, uger og
vugger dem ind i en døs af sult og savn.

17:20

Fortælling

Tid
17:20

Lyd/Musik/Dans

(DRØMME-Ø ind)
+ Violin/Cello
+ Balletdanser v. Grisel
Skolebørn står klar

Så vægges de af en sød duft. Skibet har lagt til ved en lyserød kyst. Sukker søde klange lokker fra skibet og ind et tivoli af
drømme. Alt så ganske vidunderligt...
Drejer og drejer og leger med deres tanker. Får deres ben til
at danse. Danse skal de og danse må de, danse ind i det

Damele Mano
Skolebørn

lyserøde tivoli....

De to børn ønsker bare at blive at blive her for evigt.
Bo inde i drømmeboblerne. Ruge på drømme-æggene, til de
vokser sig kæmpe store. Puster sig op.
De vil have det hele. Alting - og mere til.
Alt det de andre k. Lykke og Held. Et drømmeliv!

Men så trækker mørket sig sammen om dem igen.

DRØMME-Ø ud

Den vidunderlige drømmeplanet fordamper,

Havmusik +
Drømte mig en drøm i nat

som var den blot et fatamogana.Mørket rammes om en mur.

(DRØMME-Ø ind)

De er tilbage på skibet. Forsøger at huske hvad de drømte
om? Men Hvad er virkeligt? Hvad er muligt?

Jeg drømmer vel bare om at bevæge mig ud af mørket.
KOR Drømme-kanon
1 vers...
Sidste linie gentages...

Højre fod. Venstre fod. Hvisker drengen.

Ja, måske...mærke verden igen. Se lyset igen....

I det fjerne kan de høre sirenes lokkende sang fra
drømme-øen, men de ved nu at lyset ikke ndes der...
Ali Tæija

HAV-musik

17:25

Tid Handling Lyd/Musik

Fortælling
Men så ser de det. Havet er blevet forvandlet til en tyk grød af
forrevne redningsveste. Det gynger faretruende op og ned.
Musegrå skyer løber kapløb henover det sorte himmelloft.
Mørket gløder, for så at revne i lysende snitsår,
Forfulgt af øredøvende brøl, som fra en stor bjørn....
Havet krymper sig, som et såret dyr, for så at rejse sig
og kaste skibet henover rastløse bølgesprøjt.

17:25

Frygtens hus ind
Kor Kappee
HAV Bygger op til tekst

Djembe
Tromme-torden

Så KRAAAASCZCHHHH. (Stilhed)
Skibet er stødt mod klippegrund, på Frygtens Tinde.
De to børn kommer til sig selv. Forslåede famler de sig frem i
mørket. Kravler op af de skarpe kllippe skær for tilsidst at komme til et vindblæst hus. Her bor jeg, hvisker nogen....

Uro-lyde

HØR MIG! Det er UROen, der har trængt sig ind på pigen
..Hun vil væk. rejse sig, løbe, men hun kan ikke...

MÆRK MIG. Det er Smerten, der har stillet sig over drengen.
Trommer og
Dæbæbdæbæ

Ja, de har skarpe skuldre. Uro og Smerte,
sætter hver en fod på lyset i deres hjerter og træder
til! Det ulmer et øjenblik, for så at slukkes.
Drengen griber ud efter pigens hånd for ikke at falde:

Kusakasah
Hvorfor bli´r det nat mor

Hånden skælver. Den ryster.

Er du bange?

Det er jeg...men ikke hvis du holder min hånd...
(URO går fra hende)

Det gør jeg..... Altid.

Kom- vi må væk herfra...

(Drengen holder hendes hånd ind til sig) (Smerten slipper sit tag i ham)

Ja, lad os liste udenom Uroen.
Lad os slippe af med Smerten

Drengen leder dem ned til skibet
Får det skubbet fri. Ud. Væk.

Sang: Elelepililo

De er på vej igen. På vej mod lyset

HAV-musik 1 gang

17:30

Fortælling

Tid
17:30

Lyd/Musik

De tror alt er godt, ....men da ser drengen det...

Klaver/Kor nynner
Hvem kan sejle på

Sort vand pibler ind fra et hjørne i båden. Stiger op omkring
deres bare ben, danner et tæppe over dem.
Det er som om himlen smelter. Alt bliver så sort som kul.
Trækker dem nedad. Ned ....i dybet.
Det er svært at trække vejret, men vores skib folder sig til en
ballon omkring dem...

Jeg er ked af at det hele skulle forsvinde.
At mørket opslugte alt. At kulden tog os...
Spansk/Tvær øjter
Vem kan segla foruten
vind 1 vers

At vi måtte forlade det hele....Jeg savner det.
Savner dem så meget. Mon dem derhjemme savner os?

Det håber jeg de gør. Gid alting var som før....

De falder og falder, men gribes af Sorgen. Hun ætter sig hos
dem - lærer dem at trække vejret i dybet og at græde sten.

Sorgens kommer frem
synger Islandsk vuggevise

Ja, de græder nu, tårer af sten , som falder på den
tjærebløde havbund...

danner en sti - En vej af trædesten hen til en trappe.
Skridt for skridt går de op fra mørket - op mod lyset...

FORSPIL
Eniwoya wo sang

17:30

Fortælling

Handling Lyd/Musik

De hører bølgerne bruse på over aden - oprørt af vinden. Men før de når helt op standses de af en rød dør!
Pigens hjerte banker pludseligt højlydt i brystet.
Som om det prøver at slippe ud.
Hun går væk fra drengen og ind i det røde lys.
Helt uden at se sig tilbage.
Han kalder, men hun hører ham ikke... Ser ham ikke.
Noget har taget fat i hende. Noget stort og voldsomt.

KOR:
Kalina
+ elguitar

Det er VREDEN der har taget fat i hende!

Jeg er RASENDE . Hvorfor skulle alting forsvinde?
Hvorfor skulle mørket slette alt?

Rytme
And do it...
Arabisk rytme og
sækkepibe

Hun vil SLÅ. Hun vil SPARKE.
Arabisk dans
Sækkepibe -børn
tilbage/klar

Han ser hendes øjne. De brænder.
Og så husker han. Hendes ild. Hendes vildskab. ...
Hun klatrrede altid højest op i træerne.
Hun løb så stærkt som vinden, når det stormer.
Hendes stemme, k altid alle andre til at vende sig
om efter dem.
Og hun, ja, hun lo bare, En eksplosion af latter.
Arfrikansk rytme med
afrikansk dans.
Gong Gong:
Alle ligger på sce-

FORTUNA! Du er min ven, Fortuna (råber han.)

Hun vrider sig fri at Vreden og vender sig mod ham.

Cahit:Vem kan segla ...
Børn ned...

STILHED

Ja,... Ja, mit navn er Fortuna
Det er mig - Fortuna, og du , du er, du er jo
LUCK. ,,,min ven...Luck.

Ja, Nu husker jeg det. Jeg er Luck og du Fortuna
Jeg husker os - og jeg vil have det hele tilbage.
JEG VIL HA´ LIVET TILBAGE! VI VIL HA´ LIVET TILBAGE!
De råber sammen ...og så løftes de op.
Som af en elevator. Op mod havets over ade.
Det er Viljen, der løfter dem.
Hun siger hun kan hjælpe.
At hun kan få dem ud af mørket. Hvis de tør?

Viljens lyd

Fortælling

Tid

Klokkespil på
nodetativer
Rainstick + vand

Luck og Fortuna tør.
De yver hen over havet. - Ud af mørket.
Først Fortuna, - og så følger Luck efter
Fortuna lander i en sump.
Luck lidt derfra i en lysning i skoven - og se omkring ham
danser HÅBET!

Handling Lyd/Musik

17:55

2 Fløjter:
Svensk folkemel. nr. 1
med HÅB-danser (V)
Håb danser ind med
HÅB-ø - sætter sig his Luck

Håbet lader en regndråbe falde. En lille forløber, der kalder
på andre, for tilsidst at blive en hel regnbye af bløde dråber.

Luck strækker sig mod dråberne og lader
dem skylle alt skidtet fra den lange rejse af...

Den blide regn vasker alle de grimme oplevelser bort.
Luck mærker kræfterne komme tilbage
Han søger Fortunas blik.

Fortuna forsøger at søge ly med paraply...

Aya Zin
2 solister Klokkespil
Klaver Saz Dabuka

”Husker du rikke katten?” ”Den fandt altid hjem.”

Tvivlen sniger sig ind
på Fortuna

Men SE. Tvivlen har sneget sig ind på Fortuna.
(Tvivlen bærer en kappe af tåge og har et følge af et frøer)

Frøer og claves
Det gamle hjem er ej
at nde.
Det er blot et tågetminde.

”Og os to?” (tvivlende) ”Hvad med os?”

Regn

Hvis vi bliver ved med at lede, hvis vi holder lyset
tændt i hjertet, SÅ KAN ALTING blive som før...

som før?

Frøer og claves

Det der var engang, synes begravet i Tvivlens tåge.
Hun tror ikke mere på at de kan nde tilbage.
Men, hun ser også håbet hos ham.
Hvordan han klamrer sig til det, så hun svarer forsigtigt.

Måske.. kan alting blive helt anderledes hvis vi tør...
Hvis vi søger lyset et andetsted. Et nyt sted...

Luck vender sig mod hende.
Hjælper hende med at lukke for
hendes paraply. Regnen opløser
tågen og skaber rum for lys.

Baroun Baroun 1 Solist

17:58

Fortælling
Lusk tager Fortunas hånd.

Tid

Handling Lyd/Musik

17:55

Han husker hvor stærk hun er.
FORTUNA er stærk
LUCK er stærk.
De spejder ud over havet - men nu i en ny retning.

Deres hjerter brænder nu. De lyser.
Og lyset pejer ud i horisonten.

Og SE, Der kommer Glæden dansende dem imøde
med en ny begyndelse.
Glæden inviterer dem til at bo hos sig
Og hendes smil får deres hjerter til at galopere afsted.

Trommespil + band
+ dans

Break

Jeg mærker verden. Jeg mærker verden igen!
Break

Ja, Og jeg ser lyset. Det lyser på alting i verden
Det synger inden i mig. Og se alting... Jeg er sikker.....
Nu rejser alting sig igen op på sine fødder

Bonanga
ALLE SYNGER

Djember spiller fra
trappe
Bas Klaver, Blæs
BREAK

Ja, Alting rejser sig igen - Også du og jeg...
Afslutning BRAG!

Ja, og se der bor også andre børn her.
og HØR! De synger...

Alle nynner
HAV-musik:
Malan Bakir
Alle kommer op

“Hvad hedder I?” spørger en pige.
“Luck og Fortuna!” svarer de, lidt forsigtigt,
Men en råber det videre til de andre: Luck og Fortuna...
Og Luck og Fortuna mærker det.
Hvor lykkeligt det er at have sit eget navn, og at når nogen
åbner munden og kalder dit navn, så bliver du glad.
Ja, Så lever verden igen:
Æbletræet sætter blomst.
Katten drikker sin mælk.
Hunden gør.
Og huset takker for sit tag.

18:05
Afslutnings medley.

