Boj o polární záři
Jmenuji se GUNNBJORN ULLOFSSON, jsem inuitský kronikář ze zátoky TVILLINGERNE; rád
bych Vám vyprávěl starý příběh, který jsem přečetl ve 450 let staré knize.
Nacházíme se na východním pobřeží ostrova v Severním moři, který je dnes nazýván
Grónsko.
Naše vesnice se jmenuje AMMASSALIK na úpatí hory HVITSERK. V zátoce pod horou se
nachází přístav s názvem SISIMIUT; odkud rybáři vyplouvali na lov.
Rybáři odpluli v lovecké lodi jménem LANGSKIP, aby nachytali čerstvé ryby pro všechny
obyvatele vesnice AMMASSALIK.
Naše inuitské děti se učí ve škole, vybudované ve velkém iglú, kde učí velmi zajímavá osoba –
jmenuje se WILLIAM FOGGY, bývalý pirát! Před 20 lety připlaval ke břehu z havarované lodi.
Díval se po vesnici AMMASSALIK a říkal si, že je to tady krásné, srdečné a přátelské. Foggy se
proto rozhodl, že bude v naší vesnici žít, stane se učitelem, protože ho pirátské řemeslo už
vůbec nezajímá! Jako učitel je velmi pilný a naučil se plynně inuitský jazyk. Vládne v naší
ledové škole velmi spravedlivě! Foggy bydlí se skvěle vychovaným polárním oslem, jménem
Ronaldinho, který ho doprovází na každém kroku. Když Foggy vládne spravedlivě ve škole,
šéfuje v naší vesnici AMMASSALIK stará, chytrá čarodějnice, jménem RIKUSCHKADOTTIR,
která před 20 lety učila Foggyho jazyku Inuitů.
Děti se učí s Foggym, muži loví ryby v zátoce, dívky a ženy připravují ryby k jídlu. Všichni lidé
jsou s Rikuschkadottir velmi spokojeni.
Rybáři mají hodně úspěchů, chytají spoustu ryb, protože ryby sledují na hladině Polární záři.
Tato Polární záře září z vrcholků hor na celou vesnici a záliv, je složena z malých stříbrných
hvězd a zářících drahokamů. Jednoho dne hlásí inuitský strážce vesnické paní, co spatřil:
Byli jsme schováni za skálou a vidíme velké monstrum s medvědí hlavou a lidským tělem.
Kradl hvězdy a drahé kameny a cpal si je do pytle.
A odteď už nevidíme žádnou Polární záři, protože všechny zářící hvězdy a drahé kameny jsou
nacpány v pytli u velkého monstra. Rybáři už nenosí žádné ryby. Všichni víme, že ryby ze
zátoky nemohou sledovat Polární záři, protože je ukradená a tak odplavaly ke dnu.
Tak co s tím teď? Inuité nemají čerstvé ryby, všude je tma a všichni jsou velmi smutní. Jelikož
rybáři nemohou chytat ryby, pijí na smutek omamný nápoj Fernettinnistiq a chce se jim po
něm velmi spát. Ve vesnici už není žádný pořádek. Všichni Inuité musí tedy chytit a přeprat
příšeru (což bude velmi obtížné), musí sebrat pytel a dát znovu na vrcholek hory všechny
hvězdy a drahé kameny.
Teprve potom připlavou naše ryby zpět, můžeme rybařit a budeme všichni veselí.

Camp-Theater 2022
Role – Rolle
William Foggy – Učitel - Lehrer

Herec - Schauspieler
Michal

Ronaldinho – Esel - Osel

Lucie

RIKUSCHKADOTTIR – Hexe

Rica

Monster - Mann mit dem
Barenkopf

Petr

Rybáři - Angler

Marius, Gott, Danilo,
Thomas

Ryba - Fisch

Honza Vinš

Inuite – Frauen - Ženy

Dáda, Gabča, Lenka

Inuite – děti - Kinder
Inuitský hlídač

Sabrouš, Míša, Lucie,
David
Petra

Regie - Hilfe

Eschus

Kostým
Polární úbor, hranatá
čepice

Poznámka - Notiz
Drž se příběhu,
vymysli si prezentaci,
ukážes, jak se
zachraňuješ z lodi, učíš
děti,povede Tě rejža
Papírová hlava , deka
Pase se na trávě, učitel
– máme to
ho vede na provaze
Polární maska, Nord Deine Rolle ist im
Anzug
Marchen beschreiben
Chlupatýho něco –
Běhá po hoře, krade
sežene, hlavu Ti dáme hvězdy + kameny,
+ pytel
vyrob pár
hvězd+drahý kameny
Polar Anzug, Angelrute Deine Rolle ist im
Marchen beschreiben,
angeln, Fische
übergeben den
Frauen, sie kochen
Vyrobíš si papírovou
Plaveš v moři, věšíš na
hlavu
háčky rybářům malý
rybky
Polární dámský
Berete od rybářů ryby,
kostým
vaříte je v hrnci, vše si
seženete
Polární dětský kostým Sedíš v lavici, máš rád
učitele
Polární dámský
Deine Rolle ist im
kostým + zbraň+
Marchen beschreiben,
lampa
česky + německy
To uvidíte
Povedu vás příběhem,
postavíme scénu,
budete dělat to, co
vám řeknu.
Ich werde Sie durch
die Geschichte führen,
wir werden die Szene
aufbauen, Sie werden
tun, was ich Ihnen
sage.

