
Vélo 
 
Pitch 
Vélo er en bromance – et scenarie om den platoniske kærlighed imellem mænd. Tre cykelryttere kæmper 
sig igennem forårssæsonen og sporten er rammen om et trekantsdrama. Scenariet er en hyldest til det 
æstetiske og poetiske ved cykelsporten; den rene skønne essens. Det er ikke et scenarie om doping, men et 
scenarie om kærlighed. 
 
Fortælling 
Et fransk cykelhold kører forårsklassikerne og rytterne tvinges til at forholde sig til deres venskaber og 
hinanden. Den erfarne kaptajn trues af den unge løjtnant og i kulissen lurer den forsmåede sprinter. De tre 
enkelte løb kulminerer i en fælles fortælling.  Talent, samarbejde, forræderi og viljestyrke er kodeordene, 
hvor fortællingen afslører om den enkelte vil opgive sin sejr for fællesskabet, og lade sin egen legende lide 
til fordel for holdet.  
 
Roller 
Der er tre primære roller, og en gruppe af biroller. Hver spiller har på skift en primær rolle eller gruppen af 
biroller. Rollerne er: den gamle erfarne holdkaptajn, den unge lovende løjtnant og den nedprioriterede 
sprinter. Birollerne er sportsdirektøren, journalisten, massøren, sponsoren, familien og hjælperytterne.  
 
Struktur 
Scenariet består af tre akter, prolog samt epilog. Prolog og epilog fortælles i spillederen i rollen som 
cykelkommentator. Hver akt repræsenterer et cykelløb og er på forhånd inddelt i relevante scener. 
Konflikterne optrappes igennem akterne, og spillernes valg har indflydelse på resten af fortællingen. Selve 
scenerne vil have et klart formål, men selve handlingen i scenerne er ikke determineret. 
 
Virkemidler 
Rollerne går mellem akterne på skift spillerne imellem. Det giver mulighed for at alle kan bidrage, samtidigt 
med at man er nødt til at tage hensyn til rollens tidligere handlinger. Der er derfor fælles ejerskab over 
både roller og fortælling.  
 
Centralt i regler for fortællingen er belønningssystemet. Hver spiller har et antal tokens (1 pr. scene), der 
kan gives til enten en rolle eller til cykelholdet som helhed. Ved slutningen af akten afgør antallet af tokens i 
de forskellige puljer, hvordan historien har udviklet sig. Det er muligt for holdet at vinde eller for den 
enkelte at vinde på bekostning af holdet. Puljerne nulstilles mellem akterne, men fordelingerne noteres og 
benyttes til epilogen. Tokens skal fordeles ud fra bromance, kærlighed og offervilje.  
 
Målgruppe 
Spillere der vil have dramaet, som ikke er bange for at spille igennem og give alt hvad de har for at fortælle 
en historie. Spillere, der ikke er bange for benspænd og som mener at regler for fortælling kan være 
frugtbare for oplevelsen. Det er ikke et action-scenarie eller for den sags skyld Trivial Pursuit om Tour de 
France. Der er tid til eftertanke. Cykelviden ikke påkrævet.   
 
Praktisk information 
Scenariet varer 3-4 timer + opvarmning. Det er for 4 spillere og en spilleder.  

 


