
 

 

lorem ipsum nr., dato 

Barnet  
En fortælling fra 13 år  

 

– en fortælling om rejsen fra barn til voksen.  En søgen efter identitet og troen på sig selv. 

”Tænk hvis hun i virkeligheden bare bildte sig ind, at hun var gravid.  At det hele var noget hun 
fantaserede sig til. At hun var sindssyg. 

Eller tænk hvis den fremmede havde været virkelig, en eller anden tilfældig forbipasserende, der 

havde forvirret hende med snak og voldtaget hende. Hvad skulle der så blive af hende? Og hvad 

skulle der blive af sådan et barn.”… 

(Uddrag fra manuskriptudkast) 
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Hvem skal man tro på? Hvad skal man tro på? Hvordan finder man 
troen på sig selv? 

Hvorfor? 

Mennesker bliver konstant udsat for omgivelsernes holdninger, tolkning og meninger. Vi er omgivet af 

forældres, venners og mediers syn på verden. Det kan være svært at finde ro og fordybelse til at danne sin 

egen mening. Det kan være svært at finde troen på sig selv. Forestillingen skal være et oplæg til at søge 

indad og finde sin egen tro. 

Hvor? 

Forestillingen kan spilles i alle slags rum. Alt hvad den behøver, er en stol og et publikum. 

Forestillingens spillemæssige enkelte udtryk og scenografiens enkelthed gør, at den kan spilles i 

mange forskellige sammenhænge. 

 

Spilleperiode/Turné 
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Hvem?  

Forestillingen er oplagt at spille i forbindelse med konfirmationsforberedelse. Den kan sætte fokus på at 

være ung gennem en historisk forankring og den kan skabe debat og dialog for de unge i forhold til 

deres egen livssituation, deres egen rejse fra barn til voksen.  
Forestillingen tilbydes folkeskolens ældste klassetrin – hvor den kan være et oplæg til debat om søgen 

efter identitet. En tværfaglig dialog i dansk og kristendom.  

Forestillingen tilbydes Gymnasier – hvor den kan være et oplæg til en eksistentiel debat. En tværfaglig 

dialog i Dansk, Religion og Filosofi. 

 

Forestillingen tilbydes til Kirker – hvor den kan være oplæg til dialog om tolkning af Bibelen og debat om 

hvordan man kan læse bibelske historier så de vækker genklang i et moderne menneske. 

Forestillingen tilbydes til Biblioteker – hvor den kan være inspiration og oplæg til debat om litteratur om 

identitet og historien om Jomfru Maria.   
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 Om at udvide/afsøge formen: 

Vi vil forsøge at ramme 

forskellige publikumsgrupper ved 

at udvide forestillingen til 

debatskabende events. 

Vi afsøger hvordan en lille 

simpel monolog kan 

transformere sig når den 

indtræder i et tværfagligt 

sammenstød. Når fortællingens 

møder andre kunstnere og 

debattører vil der skabes unikke 

events som på hver deres måde 

kan være et oplæg til dialog og 

debat.  

Tilbudte events: 

Debatevent med en præst. 

Forestillingen spilles og derefter 

oplæg af præst om Maria-myten. 

Eventen afsluttes med en 

publikumsdebat om tolkning og 

læsning af bibelske historier og 

om hvordan Bibelen kan læses 

2

så den vækker genklang i et 

moderne menneske. Eventen 

styres af en vært fra Teater 

Kompas. 

Debatevent med filosof. 

Forestillingen spilles og derefter 

et oplæg og en snak om 

eksistentialisme og søgen efter 

identitet med en filosof. Eventen 

afsluttes med en publikumsdebat. 

Eventen styres af en vært fra 

Teater Kompas.  

Barnet feat. Lise Dres 

(www.myspace.com/lisedres) Lise 

Dres er sanger og komponist. 

Hun skaber en rå og smertefuld 

musik, som underbygger 

forestillingens søgen efter 

identitet og indre ro. Et super 

moderne udtryk som taler til et 

ungt publikum. En klassik 

forankret historie udsat for en 

hjertegribende rockkoncert.  

Medvirkende:  
Line Bie Rosenstjerne 

Instr:  
Anders Lundorph 
Dramatikker: 
Line Mørkeby 

Praktisk info! 

Turné periode ultimo Marts – Start 
April 2014.  

Pris: 6.500 kr inkl. Moms. Ved  max 
60 pub. 
 
Der gives rabat ved køb af flere  
forestillinger.  
 
Er Refusionsgodkendt. 
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