Kirkeligt Teater
 For børn og familier, minikonfirmander, konfirmander, unge og voksne 
»Det er Kirketeaterets oplevelse, at når børn og
unge morer sig under forkyndelsen, husker de
meget bedre den bibelske fortælling«

FOREDRAG – LEJRTURE – SKRÆDDERSYEDE ARRANGEMENTER

TEATERFORESTILLINGER – MUSICALARBEJDE – UNDERVISNING

Underholdende

ENMANDSTEATER
MED BUGTALING
OG RAPMUSIK
FOREDRAG
OG INSPIRATIONSDAGE

LIDT OM KIRKETEATERET

Velkommen til Kirketeateret!
Kirketeateret udbyder

Skole-kirke-arrangementer

en lang række bibelske teaterforestillinger –
men også genfortællinger til gudstjenester,
hele konfirmanddage og anden kreativ konfirmand- og minikonfirmandundervisning, løb,
drama- og musicalarbejde, hjælp til lejrture,
foredrag, inspirationsdage med mere.

Kirketeateret optræder også gerne ved
skole-kirke-arrangementer med bibelsk
teater uden forkyndelse – eller med særlige
arrangementer tilpasset de lokale ønsker.

Gå på opdagelse

Forkyndelse med humor
Kirketeateret lægger vægt på, at forkyndelse
og underholdning ikke er modsætninger –
tværtimod kan humor i høj grad være det, der
får os til at huske, hvad vi hører. Kirketeateret
tør gå uden for de traditionelle kirkelige rammer med sin formidlingsform og når ind til
publikum, menighed eller deltagere med en
dejlig blanding af humor og alvor.

Se rundt på de mange vidtforgrenede tilbud
til familier, børn, minikonfirmander, konfirmander og voksne. Se evt. mere om forestillinger og arrangementer på hjemmesiden
www.kirketeateret.dk og ring gerne og få en
uformel snak, hvis I er i tvivl om, hvordan
tilbuddene vil fungere i netop jeres sogn.
Jens Jødal
Skuespiller, forfatter og stifter af Kirketeateret
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om David og Goliat.
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En forestilling, der betager børn og voksne!

Inspirationsdage
Målgruppe:
En dejlig, spændende og skrupskør musical, der blander
om
børne- og ungdomsarbejde
teater, bugtaling og rapmusik – i børnehøjde!
Børn ca.
5-11 år, forældre og
barnlige sjæle.

Hvordan udvikles og udvides sognets aktiviteter blandt børn og unge?
Varighed:
50-55 min.
Medvirkende: Én skueMålgruppe:
Voksne –
spiller
i 9 roller.
menighedsråd, ansatte
Originalmusik:
samt børne- og ungdomsAnders
Bæk Eriksen og
frivillige.
Erik B. Jacobsen.
Varighed: 3-4 timer
ekskl. pause.
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Giv menighedsråd,
ansatte
frivillige
inspiration til at
Bugtalerdukken
David
gør etog
stort
indtryk
gøre
detsåvel
lokale
sogns
arbejde
endnu
bedre.
på
store
som
små.
Næsten
alle børn
uanset alder – og en hel del voksne –
Jenslige
Jødal
øser
sine på
mange
års
skal
hilse
på af
David
vej ud
…erfaring med igangsætning,
organisering og udførelse af kirkeligt arbejde i nye former. Efter
et oplæg igangsætter Jødal en debat om, hvordan arbejdet kan
styrkes. Hvad kunne man drømme om – og hvad er realistisk…?
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Børn,
Voksneminikonfirmander og familier

har en bred vifte af tilbud til såvel undervisning
 Kirketeateret
som kirkelig underholdning af børn, unge og voksne.

PRIS
SE FL ER:
A
BAGE PPEN
BROC RST I
HURE
N

TOMANDSTEATER MED MANGE ROLLER

ENMANDSTEATER MED RAP OG MUSISK FORTÆLLING

Josef, Farao og alle de andre

énmands-rap-musical om Daniel i løvekulen! Humor, alvor, rap og
 En
stemningsfuld musik i en medrivende forestilling om tro og magt.
Forestillingen tilbydes i to længder:

Der kommer gang i lattermusklerne, når en historiker og en superheltenørd i fællesskab vil vise historien om Josef og hans brødre – med
nørden i rollen som Josef og historikeren i alle forestillingens
øvrige roller.
Det umage par udsætter historien for hinandens konstante
med- og modspil og leverer en skør, humoristisk og finurlig
forestilling, der – midt i al morskaben – formidler den spændende, gamle historie om Josef og brødrene, der på skift får
magt over hinanden …

Målgruppe: Børn ca. 4-12
år, forældre og barnlige sjæle.
Varighed: Ca. 55 min.
Medvirkende: To skuespillere

i 12½ rolle.

Målgruppe: Børn ca. 6-12
år, forældre og barnlige sjæle.
Varighed: Ca. 55 min.
Medvirkende: Én skuespiller

i 13 roller.

Originalmusik: Mikkel

Ham Moses der plager!

Madsen Nyrup.

 Historien om Moses med to skuespillere i 25 roller!
Kirketeaterets fortolkning af historien om Moses fra sivkurven til udvandringen af Egypten er blevet rost til
skyerne for sin noget anderledes tilgang til den
gamle bibelhistorie.
Der skiftes på splitsekunder mellem dyb alvor
og total komik, mens de to skuespillere
optræder i forestillingens mange roller –
godt hjulpet af børn fra publikum og en
enkelt mandshøj dukke .
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Målgruppe: Børn ca. 4-12

år, forældre og barnlige sjæle.

Målgruppe: Børn ca. 4-12
år, forældre og barnlige sjæle.
Varighed: Ca. 55 min.
Medvirkende: To skuespillere

Varighed: Ca. 30 min.
Særli
Medvirkende:
gt
Én skuespiller i
7 roller.

Originalmusik:

egnet
t
guds il
tjene ster

Mikkel Madsen Nyrup.

Fuld version:
Jens Jødal vil opføre historierne
om Kong Nebukadnesars drøm og
Daniel i løvekulen som en tomandsrap-musical. Uheldigvis er medspilleren
blevet syg, og Jødal må derfor spille
samtlige forestillingens roller – alene!

INDEHO
L
RAP OG DER
MUSIK
FORTÆ
LLINGE
R

Dette sker ved hjælp af bl.a. en stumtjener, en fodbold,
to mandshøje dukker, en hånddukke, forskellige hatte
– og godt hjulpet af børn fra publikum. Forestillingen
sluttes med en rap battle mellem Kong Dareios
(alias Jødal) og Daniel (alias Jødal ).
Kort version – særligt velegnet til gudstjenester:
I denne udgave af forestillingen fokuseres på historien om
Daniel i løvekulen med Jødal alene på scenen i en
veloplagt blanding af humor, alvor og musik.
Igen spilles historien med
hatte og usædvanlige
rekvisitter – og med
børn fra publikum
på scenen undervejs!

i 25 roller.
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Børn, minikonfirmander og familier

Børn, minikonfirmander og familier

om Josef og hans brødre som den næppe er set før.
 Beretningen
To skuespillere i 12 ½ rolle!

Daniel, den skøre ku(g)le

BUGTALING OG MUSIK TIL HØJTIDER

FORTÆLLETEATER OG GENFORTÆLLING

Historien om verdens første jul

Hønsefjer og hul i hovedet

En udlægning af juleevangeliet hvor tingene ikke helt går som Jens Jødal lægger op til, fordi hans to bugtalerdukker
har hver deres idé om, hvordan dén
historie skal fortælles .
Historien afsluttes med en vaskeægte
»Juleevangelie-rap«, hvor alle er med!

Målgruppe: Børn ca. 5-11

år, forældre og barnlige sjæle.

Varighed: Ca. 50 eller 35
min. (spilles i to længder)

Medvirkende:

Én skuespiller i
6 eller 5 roller.

Originalmusik:

Påskefortælling

 Sprudlende fortælleteater med mening!

Særli
egnet gt
t
guds il
tjene ster

Anders Bæk Eriksen.

drama som bugtaler fortælling
 Påskens
med lune, alvor og et strejf af trylleri!
Målgruppe: Børn ca.

6-11 år, forældre
og barnlige sjæle.

Varighed:

40-50 min.

Særli
egnet gt
t
guds il
tjene ster

Medvirkende: Skuespiller

og musiker i 11 roller.

Eller: Én skuespiller i 8 roller.

Tilbydes i to versioner:
Med levende musik: Jens Jødal bugtaler, mens Anders Bæk
Eriksen underbygger fortællingen med klavermusik. Såvel Jødal som hans bugtalerdukke vil dog jævnligt involvere Anders
Bæk Eriksen i selve fortællingen, hvilket han ikke er meget
for … I stedet må børn fra publikum træde til.
Ren bugtalerfortælling: Forestillingen spilles
også som bugtalerfortælling uden musik.

BEMÆRK: Kan kombineres med kunstprojekter, hvor skolebørn,
minikonfirmander eller spejdere i forvejen laver billeder, som
inddrages i fortællingen via powerpoint.
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Sjove dukker, skøre rekvisitter og børn på scenen …
H. C. Andersens »Det er ganske vist« og lignelsen om
»Den barmhjertige samaritaner« spilles med en energi
og glæde, der fastholder børn og voksne fra først til sidst!

Hvor kragerne vender…

 Fortælleteater med masser af både humor og alvor.
Målgruppe: Børn ca. 4-12

år, forældre og barnlige sjæle.

Varighed: Ca. 60 min.
Medvirkende: Én skue-

Målgruppe: Børn ca. 4-12
år, forældre og barnlige sjæle.
Varighed: Ca. 55 min.
Medvirkende:

Én skuespiller i 21 ROLLER!

H. C. Andersens »Klods-Hans« spilles med et utal af hatte
og kulminerer, da Klods-Hans, dvs. Jens Jødal, smider rigtigt
mudder i hovedet på Oldermanden, dvs … Jens Jødal!
Eventyret kobles med lignelsen om »Den fortabte søn«
– med plads til både lune og dybde.

spiller i 14 roller.

Om lignelserne: Se mere side 8.

Genfortælling til gudstjenester
levende fortælling – krydret med f.eks. bug taling eller
 Særdeles
små trylletricks og evt. et rapnummer.
Skuespiller og forfatter Jens Jødal fortæller med humor og
inddragelse af menigheden. Arrangementet tilpasses den
lokale kirke, som helt frit vælger, hvilken bibelhistorie der
ønskes genfortalt.
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Målgruppe: Børn Særlig
egnet t
ca. 3-13 år,
t
guds il
forældre m.fl.
tjene ster
Varighed:

15-25 min. efter aftale.

Børn, minikonfirmander og familier

Børn, minikonfirmander og familier

 En bugtalerfortælling. Juleevangeliet med humor og rap.

LIGNELSER FOR ALLE ALDRE

TEATER FOR KONFIRMANDER

Den barmhjertige samaritaner

Sønnen og samaritaneren

af Jesu lignelser fortalt med crazy humor og dyb alvor.
 ToKirketeateret
tør – og magter – den svære kunst at

gudstjenester og roses igen og igen …

fange konfirmander med forkyndende teater!

Et cykelstyr, en mobiltelefon, plastikkøller og et noget modvilligt æsel er nogle af de temmelig uortodokse rekvisitter,
der indgår i denne på én gang tro, nyfortolkende og meget
morsomme gengivelse af »Den barmhjertige samaritaner«,
hvor publikum spiller en aktiv rolle undervejs.
Bemærk: Forestillingen rammer en bred aldersgruppe men målrettes dog til hovedmålgruppen ved hver optræden, bl.a. i forhold
til lignelsens indledning, hvorfor også
antallet af roller varierer.

Den fortabte søn

TOF
TANKES
E
TIL ALL
ALDRE

lignelse fortalt og spillet med en
 Jesu
blanding af intens alvor og et stort glimt i øjet …
Målgrupper: Børn ca. 5-13 år eller
konfirmander, unge, forældre m.fl.

Varighed: Ca. 30 min.
Medvirkende:
Én skuespiller
i 5 roller.

Særli
egnet gt
t
guds il
tjene ster

Skuespiller Jens Jødal optræder i forestillingens
14 roller – når han ikke lige hiver konfirmander
op for at spille med …
I »Den barmhjertige samaritaner« er
humoren et bærende element, og en række
af de unge kommer på scenen undervejs.

Målgrupper: Børn ca. 3-5,
5-13 år eller konfirmander,
forældre m.fl.
Varighed:

Ca. 40 min.

Medvirkende:

Særli
egnet gt
t
guds il
tjene ster

Én skuespiller i
6-9 roller, afhængigt af
målgruppen.

Jens Jødal skifter på splitsekunder mellem
forestillingens 5 roller – kun ved hjælp af mimik,
stemmeføring, og hvordan han bærer et tørklæde.
En dramatisering, der åbner lignelsen for nye tilhørere
– og som kan vise nye facetter til dem, der kender den
i forvejen.
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I »Den fortabte søn« får alvoren
mere plads – dog stadig kombineret med en god portion lune.
En forestilling, der gang
på gang relaterer
Jesu lignelser til
de unges egen
hverdag med en
blanding af alvor,
humor og et strejf
af stand-up.

Konfirmander

Børn, minikonfirmander, konfirmander og familier

lignelse fortalt med lune og humor, der
 Jesu
betager børn og voksne! Spilles ofte ved

KA
SPILL N
E
15 – S FOR
ELL
215… ER

Målgruppe: Konfirmander (både 7. og
8. klasse) – og evt.
forældre.
Varighed: Ca. 55 min.
Medvirkende: Én

skuespiller i 14 roller.

BEMÆRK: Forestillingen egner sig til både den ugentlige
konfirmandundervisning, konfirmandlejren og aftener
med indbudte konfirmander og forældre.
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KREATIV UNDERVISNING I MANGE FORMER

WORKSHOPS BL.A. TIL TEMADAGE

Undervisningsdage og lejridéer

Adskillige kirker har længere undervisningsdage for konfirmander eller minikonfirmander, ligesom mange arrangerer lejrture. Flere kirker tilbyder også den lokale skole spændende forestillinger eller skræddersyede arrangementer. Kirketeateret bidrager gerne til indholdet
med enkelte elementer eller hele undervisningsdage, der f.eks. for konfirmander
kan ende med en eftermiddags- eller aftengudstjeneste med forældrene.
På side 10-13 ses en række ideer til aktiviteter, der – ofte flere elementer
sammen – bl.a. kan komme i spil ved sådanne lejligheder.

Undervisnings- og oplevelsesløb

AKTIV ING
RVISN
UNDE BØRN
FOR
GE
OG UN

er en dejlig, kreativ og sjov repetitionsform
 Løb
– og fantastisk til at ryste deltagerne sammen.

Kan også afvikles som et skole- eller familieløb, en »skattejagt«, f.eks. efter en teaterforestilling eller en gudstjeneste.
Se også på indersiden af flappen bagerst i brochuren.

10

De unge deltagere indøver på bare et par timer et skyggespil
med musik og lyseffekter, der f.eks. kan afvikles ved en
efterfølgende gudstjeneste – et spil om en teenagers
kamp med sig selv og Gud.

Målgrupper: Større børn,
konfirmander og unge
(ca. 11-16 år).
Varighed: 2-2½
times workshop
plus afvikling
(ca. 8 min.)

Særli
egnet gt
t
guds il
tjene ster

Dramaworkshops

 Korte dramaprojekter bl.a. til temadage.
Målgrupper: Minikonfir-

Særli
mander, større børn,
egnet gt
t
konfirmander og unge
guds- il
t
je
(ca. 9-17 år).
neste
r
Varighed: Efter aftale,
f.eks. 2-3 timer.

Kirketeaterets løb indeholder ofte skøre og sjove
konkurrencer, quizspørgsmål, dramaøvelser m.m.
Ved et løb repeteres et emne deltagerne tidligere har
været igennem. Det kan være samme dag eller f.eks.
ved forrige undervisning. Emnet vælger kirken helt frit:
dåb, nadver, jul, påske, Jesu liv – eller noget helt andet.
Kirken finder et antal voksne, der kan stå ved de
enkelte poster, og Kirketeateret sørger for resten.

deltagere i intenst skyggespil om, hvordan
 Lokale
verden kan være så ond, hvis Gud er god.

PER
F
TIL EKTE
H
KON
E
FIRM LE
DAG ANDE

Kirketeateret påtager sig
gerne dramaopgaver med
børn, konfirmander eller unge
– tilpasset de lokale behov og
ønsker. F.eks. med indøvning af
drama til brug i en gudstjeneste eller
et skole-kirke-arrangement.

»Stationer« til særgudstjenester

Målgrupper: Børn,

minikonfirmander
og forældre, konfirmander eller unge.

Varighed: 45-90
min. (inkl. pointsammentælling).

 Gudstjenester med konfirmanders, børns eller unges eget præg.
Kirketeateret hjælper gerne med idéudvikling og
afvikling af workshops med »stationer«, forberedt
i fællesskab med f.eks. konfirmander, og hvor
forældre og menighed om aftenen oplever en
særgudstjeneste lavet sammen med de unge.

11

Målgrupper: Minikonfirmander, større børn,
Særli
konfirmander og
gt
e
unge (ca. 9-17 år). ggnet til
Varighed:

Efter aftale.

ud s
tjene ster

Større børn, konfirmander og unge

Børn, minikonfirmander og konfirmander

 Oplevelsesorienteret undervisning for konfirmander, minikonfirmander og skoler.

Skyggespilworkshop: »Gud, hvor er du?«

SÆRLIGE ARRANGEMENTER

TEATER OG MUSIK MED DELTAGERE FRA SOGNET

Påskevandringer

begivenheder via spontant drama og
 Påskens
fortælling. Undervisning for alle fem sanser!
Deltagerne oplever påskeberetningen mere eller mindre på
egen krop via liggende påskemåltid i kirken, langfredagsvandring m.m. En meget personlig oplevelse, som
deltagerne vil huske!

Varighed: Ca. 2 timer med
børn. 2½-3 timer med
konfirmander, unge
eller voksne.

Musicals og kirkespil

fantastisk formidlingsform, hvor deltagerne
 En
lærer – og selv videreformidler – kristendom
med hele kroppen.
Projekter som disse kan afvikles med konfirmander, minikonfirmander, i samarbejde med den lokale skole, på
sommerlejre eller som kirkespil med unge og/eller voksne.

Målgrupper: Børn, minikonfirmander, konfirmander, unge
eller voksne.
Varighed: Efter aftale. F.eks.

to fredag-lørdage, en uges lejr
eller (især for voksne) et længere forløb.

Bemærk: Bestemt også egnet til skoleklasser.

Musicals med børn og unge

Kan for voksne afvikles som særlig »påskevandringsgudstjeneste«.

Det er sjovt at spille teater, synge, spille i band osv., og børn og unge engagerer sig ofte
særdeles meget i formen. Med f.eks. en konfirmandmusical vil deltagerne få en »lejr«, de
aldrig vil glemme, hvor musik, drama, fællesskab, kirke og forkyndelse smelter sammen!

Særgudstjenester, lejrture
og skræddersyede arrangementer

Flere målgrupper
Familie og venner skal desuden hen at se, hvor flot musicalen eller kirkespillet er
blevet, og det sker ofte, at kirken ved opførelsen er lige så fyldt som juleaften …

til planlægning og afvikling af konfirmandlejre, nye gudstjenesteformer
 Hjælp
eller andre kreative arrangementer.
Mange kirker ønsker at tænke nyt – men står måske lidt
famlende over for udførelsen. Jens Jødal fra Kirketeateret
er vant til både at være innovativ omkring særlige gudstjenesteformer og arrangementer – og at føre ideerne ud i praksis.

Målgruppe:
Alle.

Varighed:

Efter aftale.

Særli
egnet gt
t
guds il
tjene ster

Små og store projekter
Kirketeateret tilbyder alt fra små projekter for en lille gruppe deltagere til store
musicals med mange medvirkende. Arrangørerne kan vælge selv at stille instruktør til f.eks. en korgruppe, men Kirketeateret har også kontakt til en række dygtige
og kreative mennesker, der kan instruere de forskellige arbejdsgrene.

Jødal tilbyder desuden hjælp til såvel planlægning som afvikling
af konfirmandlejren og lejrturen for børn eller familier.
Kontakt Kirketeateret for hjælp til hele processen
– eller kun en del af den.
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Se også Inspirationsdage side 15.
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OGSÅ ET
DE
P
S ÆNDEN TIL
IV
T
A
ALTERN
NDKONFIRMA
LEJREN!

Alle

Alle

Målgrupper: Minikon- Sæ
firmander, større børn egn rligt
et t
(fra ca. 9 år), konfirguds- il
tjene
mander, unge eller
ster
voksne.

INTENST
TEATER MED SANG OG FLØJTEMUSIK
LIDT
OM KIRKETEATERET

Hvad nu, Peter?
Velkommen
til Kirketeateret!
Voksne



En meget direkte og personlig fremstilling, hvor skuespiller
Kirketeateret
udbyder
Skole-kirke-arrangementer
Målgruppe: Voksne.
Jens Jødal, operasanger Victoria Trolle-Millbrath og fløjtenist
en
række bibelske teaterforestillinger
Kirketeateret
også gerne ved
og lang
improvisationsmusiker
Poul Juhl kæder– deres tre
kunstarter optræderVarighed:
Ca. 80 min.
men
også
genfortællinger
til
gudstjenester,
skole-kirke-arrangementer
med bibelsk
sammen til én.
Medvirkende:
hele konfirmanddage og anden kreativ konfirteater uden forkyndelse
– eller med særlige
Skuespiller,
mandog
minikonfi
rmandundervisning,
løb,
arrangementer
tilpasset
de
lokaleoperasanger
ønsker.
Disciplen Peter fortæller sin egen beretning om, hvordan
og fløjtenist.
dramaog
musicalarbejde,
hjælp
til
lejrture,
mødet med Jesus ændrede hans liv totalt. Fra det ene øjeblik til
Gå på opdagelse
foredrag,
med mere.
det andetinspirationsdage
var han ikke længere
en helt almindelig fisker – men
rundt
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Foredrag:
Kristendom MED børn og unge

rejse gennem skuespiller, forfatter og konsulent Jens Jødals speciale:
 En
At blande underholdning og forkyndelse – ikke bare FOR men MED børn og unge.
Målgruppe: Voksne.
Varighed:
Ekskl. workshop:
Ca. 50 minutter.

Inkl. workshop:
Ca. 75 min. ekskl. pause.

 Hvordan udvikles og udvides sognets aktiviteter blandt børn og unge?
menighedsråd, ansatte
samt børne- og ungdomsfrivillige.

Varighed: 3-4 timer
ekskl. pause.
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Foredraget er blevet rost for sin særdeles levende form, der – helt i tråd
med budskabet – inddrager tilhørerne
aktivt undervejs. Kan afsluttes med en
miniworkshop om kreativ forkyndelse.

Inspirationsdage
om børne- og ungdomsarbejde
Målgruppe: Voksne –

INTENST
TEATER F
OR
VOKSNE

Jødal fortæller om arbejdet med sine børnebøger,
musicals og morsomme bibelske teaterforestillinger. Bl.a. vises et uddrag af
»Den barmhjertige samaritaner«.

Giv menighedsråd, ansatte og frivillige inspiration til at
gøre det lokale sogns arbejde endnu bedre.
Jens Jødal øser af sine mange års erfaring med igangsætning,
organisering og udførelse af kirkeligt arbejde i nye former. Efter
et oplæg igangsætter Jødal en debat om, hvordan arbejdet kan
styrkes. Hvad kunne man drømme om – og hvad er realistisk…?
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Voksne

PRIS
SE FL ER:
A
BAGE PPEN
Forestilling for
med
Peters
egen til
beretning
om mødet med Jesus.
Kirketeateret
harvoksne
en bred
vifte
af tilbud
såvel undervisning
BROC RST I
HURE
Teater,
sang underholdning
og fløjteimprovisationer.
som
kirkelig
af børn, unge og voksne.
N

FOREDRAG OG INSPIRATIONSDAGE

Indholdsfortegnelse og priser

5100 kr.
4500 kr.
5300 kr.
5900 kr.
4000 kr.
+ 700 kr.
4500 kr.
4500 kr.
3700 kr.
3900 kr.
3900 kr.
5200 kr.

10 Undervisningsdage og lejridéer
10 Undervisnings- og oplevelsesløb
(afhængigt af længde)
11 Skyggespilworkshop:
»Gud, hvor er du?«
11 Dramaworkshops
11 »Stationer« til særgudstjenester
12 Påskevandringer
Op til 20 deltagere
Op til 30 deltagere
12 Særgudstjenester, lejrture og
skræddersyede arrangementer
13 Musicals og kirkespil
14 Hvad nu, Peter?
15 Foredrag:
Kristendom MED børn og unge
15 Inspirationsdage
om børne- og ungdomsarbejde

Pris

ekskl.
transport

*
2100 3000 kr.
4700 kr.

*
*
4300 kr.
4700 kr.

*
*

6900 kr.
4500 kr.

Kirketeateret giver rabatter ved samtidig bestilling af flere
forestillinger eller arrangementer. Ring eller skriv og hør nærmere.

7
7
7
8
8
9

5500 kr.
5900 kr.
5900 kr.

Forestilling/arrangement

OBS:

6
6

Splejsen og kæmpen
Josef, Farao og alle de andre
Ham Moses der plager!
Daniel, den skøre ku(g)le
Fuld version
Kort version
Historien om verdens første jul
Påskefortælling
Med levende musik
Ren bugtalerfortælling
Inddragelse af lokale børns
kunst via powerpoint
Hønsefjer og hul i hovedet
Hvor kragerne vender…
Genfortælling til gudstjenester
Den barmhjertige samaritaner
Den fortabte søn
Sønnen og samaritaneren

Pris

ekskl.
transport

Side
Voksne
Unge
Børn

Side
Voksne
Unge
Børn
3
4
4
5

Forestilling/arrangement

5700 kr.

* Prisen afhænger af lokale ønsker og behov. Kontakt Kirketeateret og hør nærmere.
Slut teaterarrangementet med et ca. 45 min. oplevelsesløb – en »skattejagt«
– sjove opgaver for børn eller familier om det, de lige har set, se også side 10.
Særpris: 800 kr. ved bestilling sammen med teaterforestilling eller genfortælling.

Kirketeateret har hjemsted i Ørsted, øst for Randers, men optræder i hele landet.
Brochuren er opdateret november 2014. Der tages forbehold for senere prisændringer. På www.kirketeateret.dk ses altid de aktuelle priser.
Grafisk design og tilrettelæggelse: Rydendahl Mediegrafisk
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Hvem er vi?
Jens Jødal

Undertegnede Jens Jødal, der har stiftet Kirketeateret,
er skuespiller, forfatter og kirkelig konsulent og har spillet
professionelt bibelsk teater siden 2005. Jeg er forfatter til Kirketeaterets forestillinger og raptekster og har desuden skrevet en
række bibelske børnebøger for Unitas Forlag, undervist på kurser i kristendomsformidling og
lavet et komplet minikonfirmandmateriale samt forskellige materialer til børnegudstjenester,
skole-kirke-arrangementer, familiearbejde m.m. I dag er Kirketeateret mit levebrød.
Når Kirketeateret er af sted, er jeg med – men nogle gange får jeg følgeskab
af et eller flere af disse dygtige mennesker:
Emil Moselund
Skuespiller

Victoria Trolle-Millbrath
Operasanger

Andreas Højte Posborg
Skuespiller

Poul Juhl
Musiker

Rune Hoff Lauridsen
Skuespiller og medforfatter til
»Josef, Farao og alle de andre«
samt »Ham Moses der plager!«

Anders Bæk Eriksen
Musiker og komponist til
»Splejsen og kæmpen« og
»Historien om verdens første jul«

Per Stærk Andreasen
Tekniker og instruktør af
dramaworkshops

Kirketeateret ønsker at værne om naturen, og
brochuren er trykt som en svanemærket tryksag. Dette betyder, at der er tænkt på miljøet
i alle led i produktionen. Papiret, der er brugt,
stammer fra bæredygtigt skovbrug i Norden.

v/ Jens Jødal
Tlf. 28 51 34 51
E-mail: info@kirketeateret.dk

www.kirketeateret.dk
Der udvikles løbende nye arrangementer. Vil du holdes orienteret?
Tilmeld dig nyhedsbrev på hjemmesiden.

