
                                                     Pingvinene på akvariet 
                                                    (Sunniva og Kristina) 

 
Antall pingviner: 10 
 
 A: leder pingvin 
B: pingvin 
C: pingvin 
D : pingvin 
E: pingvin 
F: pingvin 
G: pingvin 
H: pingvin 
I: pingvin 
J:pingvin som heter Daffen. 
 
 
Teppet går opp. A står midt på scenen, vagger på kroppen. Musikken starter og pingvinene 
kommer dansende inn på scenen. B-E kommer inn fra høyre, mens F-I kommer inn fra 
venstre side. De stiller seg på hver sin side av A, slik at de danner en rekke. Så danser de 
frem mot scenekanten. (Dansen kan skuespillerne utforme selv, men være inspirert av 
Yenka-stilen.) J kommer inn på scenen på slutten av dansen. J holder en fisk i ”hånda.” 
Musikken slås av og pingvinene løser seg opp fra yenkaen. A går bort til J. 
 
A: Daffen, har du forsovet deg igjen? 
 
J: Jeg gidder ikke å være med lenger på disse teite oppvisningene. 
 
B: Men skjønner ikke du at det er viktig?  
 
Alle nikker unntatt Daffen. 
 
J: Viktig for hvem? Ikke for meg i hvert fall. Vi har jo alt vi trenger her. (Vifter med fisken). 
 
C: Å, du tenker bare på deg selv! 
 
J: Gjør jeg vel ikke! 
 
A går fram mot scenekanten og vender seg mot publikum: 
 
A: Tenk på våre slektinger i sør. Tenk på våre barn, våre etterkommere, vår framtid. Vi 
må stå sammen, uansett hvor vi er, hvem vi er eller hva vi gjør. Vi må være ett i tanke og 
sinn. La pingvinenes protest begynne!  
 
J: Jaja.. hva skal vi protestere mot i dag da? 
 
Alle untatt J og A: (Roper) Global oppvarming! 
 



A: La pingvinenes protest mot global oppvarming begynne! La oss kreve tilbake det som 
engang var vårt. 
 

Alle roper unntatt J. Alle untatt A og J tar noen skritt nærmere scenekanten for hver 
setning. 
 
A: Vår fisk! 
 
Alle: Vår fisk! 
 
A: Vårt land! 
 
Alle: Vårt land! 
 
A: Vår is! 
 
Alle: Vår is! 
 
J: (Roper) Med vaniljesmak! 
 
B: Åh! Du tenker bare på mat. 
 
J: Gjør jeg vel ikke. 
 
B: Jasså. Hva ellers tenker du på? 
 
J: Som å sove og sole seg så klart. Det er jo ikke så mye annet å gjøre her. 
 
D: Vi prøver faktisk å gjøre et opprør, hvis du ikke har lagt merke til det? 
 
J: Ja, jeg har jo skjønt det. Det er menneskene som ikke skjønner. 
 
I: Men vi må jo få dem til å skjønne, skjønner? 
 
A: Jeg tror vi alle skjønner. La oss gå videre nå. Hvordan skal vi protester i dag? Noen 
forslag? 
 
J: Legge oss ned og dø, mens vi spiser. 
 
J blir ignorert. 
 
E: Danse? (E begynner å danse noen trinn fra dansen) 
 
Alle unntatt J rister på hodet. 
 
F: Nei, det har vi allerede gjort. 
 
H: Enig. Vi må prøve å finne på noe nytt. 
 



Alle nikker enig unntatt J. 
 
J: Vi kan stå og skrike. 
 
Alle ignorerer J. 
 
E: Hva med å synge? 
 
Alle unntatt J roper: Jaaaa!! 
 
A: Ja, god idet. La oss prøve. 
 
Pingvinene samler seg i en halvsirkel mot publikum og roper ut kampropet sitt unntatt 
J. Han vagger seg mellom pingvinene og spiser fisk. 
 
Alle unntatt J: En fisk til alle og alle fisker til en! 
 
A: Ååååh..En og to og tre: (A begynner å synge. Melodien er fra ”Do you hear the people 
sing” Pingvinene tramper i takt, mens de vagger synkront fra side til side.)  
 
A: Hør pingvinene de syng! 
 
Mens de synger får J fisken i vrangstrupen og prøver å få oppmerksomhet, men blir 
ignorert. 
Alle: syng om en tid med bedre is 
Der vår fisk kan svømme fritt 
Og vi kan spise hver og en 
 
Ikke mere sult og død 
Ikke se barna lide nød 
Ikke bli fanget i et nett 
Og kanskje drept 
 
Vi må stå sammen for vår frihet, 
For å få et bedre hjem 
Vi må kjempe for retten, 
om å bli anerkjent igjen 
Den kampen for livet, for fisken, for isen, vårt hjem! 
 
Hør pingvinene de syng 
La deres klagerop nå frem 
Selv om vi er små og rare 
Har vi retten på et hjem 
 
Hør på slaget fra vår fot 
Som vil nå din hjerterot 
Det vil gi oss håp og mot til å holde ut 
 
J: (roper) Jeg dør! (Dør dramatisk) 



 
Yenka musikken kommer på. De andre pingvinene danser seg ut av scenen. J blir 
liggende på scenen til lyset slåes av. Teppet går ned. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


