ER GUD HJEMME?
OPERA FOR 6.-7. KLASSERNE
MANDAG DEN 26. FEBRUAR 2018 KL. 10 & 12
I THISTED KIRKE (med gratis transport)
Hvis kirken lukker, hvor går Gud så hen? Hvad er det, man kan inde i en kirke, og hvor kan man
finde det, hvis man ikke kan komme i en kirke? Det er spørgsmålene, der har sat gang i denne
forestilling fra det professionelle ensemble Opera I Midten.
Kirketjeneren Lucy er en falden engel. Hun ønsker sig brændende at få vingerne igen og finder
ud af, at en uselvisk handling er vejen frem. Den kirke, hun er ansat i, er lukningstruet, og hun
sætter sig for at redde den.
Tre mænd dukker op i kirken. Den ene er arkitekten Per Kash, der vil lave bygningen om til en
verdensbasar. Den anden er gospelsangeren Baldo Zarr, som vil skabe et gospeltabernakel i
huset. Den sidste er sushikokken Mel Chi Horr, der vil skabe en fin restaurant. De tre mænds
navne minder om de tre vise mænd, som leder efter og finder Jesusbarnet ved juletid.
Lucy får de tre til at indse, at de kan bruge deres evner sammen og gå ud i verden og gøre
godt. Med den åbenbaring får Lucy også opfyldt sit mål, og hun får sine vinger.
Forestillingen, der varer ca. 60 minutter, appellerer bredt, og med tekstens og musikkens
underfundighed, alvor og sceniske fremstilling får både elever og lærere en god oplevelse. Der
arrangeres gratis bustransport til og fra forestillingen.
Operaen er skrevet og instrueret af Pia Rosenbaum. Læs mere på
https://operamidt.com/forestillinger/er-gud-hjemme/
Få ideer til undervisningen på www.skolekirkesamarbejdet.dk.
Forestillingen præsenteres i et samarbejde mellem Thisted kirke, Thisted Teaterkreds og Skolekirke-samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø provstier.
Tilmeld jer på http://skolekirkesamarbejdet.dk/tilmelding.html senest den 1. februar 2018.
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller andet, så kontakt konsulent Svende Grøn, m:
sg@km.dk | t: 23432337 / 97871224.

