ett bra ekipage enligt ccc
Visionen hos bygglaget är att ert ekipage skall var tågets höjdpunkt! Det skall ge åskådare en wow-upplevelse
eller gott skratt. Bygg sådant ni själva hade velat se. Tänk på att ni skall ta fram flera bra förslag till ekipage.

vagnar
Vagnar är ekipage på lastbilsflak och brukar återge en nyhet på ett humoristiskt vis eller kan spegla någon
annan aktuell företeelse. En stor del av vagnarna är det spex som utförs under tågets gång.
•
•
•
•
•
•

Hitta nyheter och fundera ut roliga sätt att vinka dem. Årskrönikor kan vara till hjälp.
Bygg STORT, överdrivet och tydligt. Publiken är långt borta och ser er bara under en kort tid.
Saker som rör på sig, förändras eller ryker är alltid extra omtyckt.
Slogans skall vara fyndiga och knyta an till er grundidé. Ordvitsar och rim går alltid hem.
Fundera på spexet; en ca 30 sek lång sketch på och runtom vagnen.
Utklädnad och smink gör enormt mycket för er egen inlevelse och för showen. Det blir mycket roligare
och lättare att spexa när man är i en roll genom att vara ordentligt utklädd.

lösnummer
Lösnummer är självgående fordon och inkluderar ofta en tekniskt fyndig lösning. Släpp lös ingenjören i dig!
Folk får gärna tänka ”Hur fasen har de gjort det där?”
•
•
•
•
•
•

Folk skall imponeras av det ni byggt, var inte rädda för att tydligt visa konstruktionen bakom.
Säkerheten är jätteviktig för att kunna avgå på Dagen C.
Tänk igenom konstruktionen väl. Väg även in att det skall byggas på 10 dagar.
Utklädnad och smink tar lösnummret till en ny nivå och det är roligare att gå i tåget med en tydlig roll.
Fundera även på eventuellt spex.
Det finns inga krav på teknisk kompetens utan byggplatsen är ett fantastiskt ställe för att lära sig!
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