
VI TAGER PÅ TURNÉ I VINTEREN 2019/20 
- SKAL VI SPILLE I JERES KIRKE?

Forestillingen er produceret i samarbejde mellem  teaterselskabet Det andet Scenarie og Virum Kirke.

»Fantastisk fortælleteknik af 
vores vigtige fortællinger. Un-

derholdende, veludført, 
indholdsrigt og givende. Tusind 
tak for en fantastisk oplevelse.
Birgitte Hald, forælder til konfirmand

»Havde mine konfirmander med 
inde og se Bibelen på 45 Minutter, 
og de var virkelig godt underholdt 

– og oplyst! Tak for det. Kan kun 
give mine bedste anbefalinger!

Hanne Jul Jakobsen, præst

»Anbefales varmt til konfir-
mander og andre forlystel-

sessyge sjæle – her er noget 
for både body, brain, and soul.

Else Kragelund Holt, 
lektor i teologi

Priser: Forestillingen koster 9.800 kroner ekskl. moms. Ved 
dobbeltforestilling samme dag i samme kirke opnås rabatpris 
på 15.800 kroner ekskl. moms.

BOOKING
Vil I booke forestillingen eller blot høre mere, er I meget 
velkomne til at kontakte os.

Sjælland: Marlene Kejser 
marlene@detandetscenarie.dk eller tlf. 23 42 75 69. 

Østjylland og øvrige: Nanna Graugård Jessen 
nanna@detandetscenarie.dk eller tlf. 28 30 88 75.

TEATERFORESTILLINGEN er oplagt i forbindelse med 
konfirmandundervisningen og fungerer godt som et 
konfirmand/forældre-arrangement. Flere kirker vælg-
er også at have fællesspisning – fx i forbindelse med en 
dobbeltforestilling.  Men derudover er forestillingen en 
anderledes og underholdende indføring i Bibelen for 
hele menigheden. Forestillingen egner sig til unge over 
10 år og bestemt også til voksne. 

BIBELEN PÅ 45 MINUTTER  er en teaterfore stilling og 
en lynrejse i kristendommens fortællinger og budskaber. 
Jeres guider på turen er sognepræst Kristian Tvilling og 
hans  assistent, Marlene Kejser, og sammen med dem skal I 
høre historier fra både Det  Gamle og Det Nye Testamente. 
På rejsen bliver poesi, jura og profeti til rap, gys og magi. 
Gud skabte verden på seks dage. Men kan præsten og hans 
assistent nå Bibelen på kun 45 minutter?

Se trailer og billeder fra forestillingen på www.detandetscenarie.dk.

PRAKTISK
Publikumsantal: maks 60-80 (individuelle aftaler om antal 
indgås alt efter kirkens indretning)
Turné på Sjælland: november 2019 & uge 3 og 5 i 2020. 
Turné Østjylland: Uge 4 2020.


