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     Dokumentnr. (99554/14)  

  

Navn: Vesterbro-Passionen 

Emne: En nutidig fortolkning af begivenhederne Langfredag. Vesterbro-Passionen 2013 bestod 
dels af et optog igennem Vesterbro med et New Orleans sørgeorkester i spisen – fulgt op af en op-
førelse af et ”radiohørespil” i en af sognets kirker om Jesu sidste timer.  

Målgruppe: Vesterbroborgerne, forbipasserende på gaden, Københavnere, som havde hørt og 
læst om det i dagspressen mv. 

Tid, sted og aktører: Langfredag d. 29. marts 2013 på Vesterbro 

Medvirkende: 

 

I Kristkirken 

Organist Kai Ole Bøggild 

Liturg Niels Nymann Eriksen 

Scenograf Ingvild Grande 

 

I Processionen deltog 

Tuesday Night Brass Band 

Trumpet Peter Marott 

Saxophone Mads Mathias 

Trombone Fessor 

Saxophone Johan Bylling Lang 

Sousaphone Henrik Silver 

Bass Drum Søren Frost 

Snare Drum Esben Duus 

 

Butterfliesstrikkere Dorthes Strikkeklub 

 

I Mariakirken 

Organist Philip Schmidt Madsen 

Korpiger 

 

Instruktør Peter Dupont Weiss 

Jesus Kristus, Ærkeenglen Gabriel og bager Christian Hetland 

Simon Peter, en centurlon og anden forbryder Peter Flyvholm 

Jomfru Maria og en tjenestepige hos Kajfas Ida Dwinger 

Judas Iskariot, Pontius Pilatus og en tempelvagt Rasmus Hammerich 

Kajfas, første forbryder og en mand i mængden Torben Vadstrup 

Gerausch-mester Rasmus K. Nielsen 

 



    

 

Lyddesigner Jes Theede 

Lysdesigner Raphael Solholm 

Stine Primdahl (Ophelia-elev – teaterskole på Vesterbro) 

Vanessa Petterson 

 

Opnået støtte: 90.000 kr. fra Udviklingsfonden 

Projektets formål: Målet er/var at fremstille Kristi lidelse og død på en måde, så mennesker på 
gaden stoppe op og endda får lyst til at deltage. Til erindring om at der er påske/langfredag - dø-
dens dag. For at få et nyt og mere fysisk/kropsligt perspektiv på langfredag og Jesu lidelseshisto-
rie, så det bliver vedkommende for mennesker i dag.  

 At fortælle langfredags historie, så den får mennesker til at stoppe op – og måske berøre 
 At fortælle historien på en måde, så den opleves relevant – og nutidig 
 At vise generøsitet i forhold til fortællingen – med åbenhed i fortolkningen 
 At være med til at synliggøre påsken på Vesterbro 
 At vække underen og opmærksomhed omkring kirken og påskens begivenhed 
 At skabe fylde i byrummet – på det visuelle, det auditive og tekstmæssige plan 
 At skabe en begivenhed i samspil mellem kirke, kunstnere og lokale aktører 

Projektets indhold: Et frugtbart og nænsomt møde mellem teater- og kirkeverdenen. 

Folkekirken på Vesterbro ønsker at vove sig endnu længere ud på gaden i forbindelse med på-
sken/langfredag. I forbindelse med Vesterbro-Passionen 2013 var det bl.a. med et ”lysende” kors 
bygget af røde plexi-kasser fra IKEA, som blev båret igennem Istedgade som en kiste. Processio-
nen gik fra Kristkirken til Mariakirken med et jazzband i spidsen, der spillede sørge-marchmusik i 
bedste New Orleans stil. I Mariakirken blev optoget afsluttet med en halv times radiohørespil op-
ført af professionelle skuespillere. Spillet var bl.a. en fortolkning af kvindernes oplevelser ved gra-
ven. Efter spillet blev der budt på en kop suppe leveret af Rundskuedagens Plejehjem på Vester-
bro.  

Erfaringer og resultat: Med over 300 besøgende, der responderede særdeles positivt, samen en 
betydelig medieopmærksomhed – og ikke mindst forbipasserendes positive bemærkninger, må 
projektet ud fra dets egne opstillede kriterier siges, at være vellykket. Nedenfor følger en række 
udsagn fra evalueringen af arrangementet. 

Læs om projektet her: www.vesterbrobykirke.dk / www.vesterbrosogn.dk 

Øvrige oplysninger: Hos projektleder Niels Nymann Eriksen, nne@km.dk 

 

Svar fra evalueringen: 

”Kirken skal ud – især ved højtider” 

”Gav mange tanker – da korset blev båret ud af kirken var det som en kiste. Meget dramatisk og 
sigende” 

”Sjov og nytænkende måde at fortælle om langfredagsbudskabet på” 

”Jeg elsker, når kirken rusker lidt op i konventionerne og derved bliver anderledes og vedkom-
mende” 

”Mer teater” 

”Spiller var virkelig en nyskabelse med et billedsprog, der turde gå helt andre steder hen end den 
traditionelle folkekirkelige pænhed med perlegrus og blankpolerede overflader. Her var der jazz-
musik og et fantastisk flot genfortælling af de sidste timer. Flot!” 

http://www.vesterbrobykirke.dk/
http://www.vesterbrosogn.dk/
mailto:nne@km.dk


    

 

”Det bibelske udtryk er skiftet fra tekst til billeder – det er stærkt” 

”Det var morsommere end Luciaoptoget” (Vesterbro Sogn afholder hvert år et Luciaoptog på ga-
den) 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tusind TAK for muligheden, som I gav Vesterbro Sogn, for at realisere 
projektet. Det var dejligt, at det kunne lade sig gøre! 

Sabine Kleinbeck, Udviklingschef i Vesterbro Sogn 

 

 

 

 

 

 

 


