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Navn: Askepot og opstandelsen – Et tværkulturelt teater-kirke-skole-projekt 

Emne: Teater, Sorg, børn, unge, konfirmander og kulturforståelse 

Målgruppe: Daginstitutioner og indskoling samt overbygningsklasser. 

Tid, sted og aktør: Måle Fortælleteater stod for projektet, og storyteller Anette Jahn har 
skrevet og spillet projektets to forestillinger. 

20 forestillinger for daginstitutioner og indskolingsklasser ”Askepots hvide due” blev spillet 
efteråret 2013 for op til 100 børn per forestilling. Undervisningsmaterialet til lærere og 
pædagoger til efterbearbejdelse, børnenes udstilling i lokale kirker samt besøg af præsten lå i 
forlængelse heraf.  Forestillingen blev indspillet på CD og distribueret i nov. 2013 til de 
deltagende daginstitutioner, skoler, skoletjenester og kirker.  

Forestillingen ”En duft af karry. En indisk askepotfortælling” blev spillet 10 gange i vinter 
2014 med op til 100 elever eller konfirmander per forestilling, og efterbearbejdelsen vha. det 
producerede undervisningsmateriale lå i forlængelse heraf. 

Begge forestillinger blev spillet rundt i hele landet. Og begge forestillinger inkl. 
undervisningsmateriale og CD bliver forsat solgt, nu uden støtte. 

Opnået støtte: 260.000 kr. i 2013. 

Projektets formål: At tilbyde kirkerne et grydeklart projekt om børn, unge og sorg med en 
tværkulturel vinkel, som de kunne tilbyde de lokale daginstitutioner og skoler, og på denne 
måde bygge op om kirke-skole samarbejdet på en nyskabende måde.  

Projektets indhold: Vores kulturarv blev brugt til at perspektivere påskens 
opstandelsestema og håbet der ligger heri. To fortælleteaterforestillinger blev produceret til 
forskellige aldersgrupper over eventyret Askepot, som kendes i 3000 versioner verden over. 
For 3-9 årige spilledes det nordiske folkeeventyr i 20 kirker: Askepots hvide due. For 12-16-
årige spilledes i 10 kirker En duft af karry. En indisk askepotfortælling.  

I begge forestillinger var der ingen anden scenografi end kirkerummet, og på denne måde 
indgik kirkerummets og dets mange betydninger og symboler i forestillingerne. Begge 
forestillinger blev spillet i kirker rundt i hele landet, og både lærere, pædagoger, præster og 
skoletjenester har evalueret forestillingerne meget højt med et gennemsnit på 4,5 ud af 5,0 
mulige.  

Til begge forestillinger producerede vi hver sit aldersinddelte undervisningsmateriale til 
efterbearbejdelse i kristendomskundskab, dansk og billedkunst med fokus på sorg. Det blev 
produceret af sognepræst Christian Ravn Larsen og historiefortæller og antropolog Anette 
Jahn. 

www.maalefortaelleteater.dk/askepotshvidedue 

 

www.maalefortaelleteater.dk/rejsemedaskepotssorg 

http://www.maalefortaelleteater.dk/askepotshvidedue
http://www.maalefortaelleteater.dk/rejsemedaskepotssorg
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Børnene udstillede deres værker i de lokale kirker efter forestillingen Askepots hvide due. De 
hang deres duer på et træ ved alteret, skrev breve til Askepots mor, tændte lys for en de havde 
mistet, gik på kirkegården og tegnede de duer, som de fandt på gravstederne, bagte duekager 
til ferniseringen, lavede Askepots mors grav enten inde i kirken som installation eller ude på 
kirkegården på en grav (Højby kirke) og meget mere. Ved tre af forestillingerne bestilte 
kirkerne en musiker sammen med forestillingen, og en 1. klasse blev en hel skoledag i kirken 
og dansede, sang og dramatiserede fortællingen sammen med musiker og fortæller.  

Forestillingen blev indspillet på CD, som alle skoler, daginstitutioner, kirker, skoletjenester 
efterfølgende fik. Kirkerne og skolerne kan fremover uddele dem, når de møder børn, der har 
mistet. Og undervisningsmaterialet kan bruges fremadrettet med CD´en. 

Omkring en tredjedel af skolerne og børnehaverne tog imod præsternes tilbud om skolebesøg 
bagefter. Præsterne har i evalueringsskemaerne bagefter givet udtryk for, at det var en god 
anledning til at tale om sorg med både børn og unge. De var glade for at have noget konkret at 
tage udgangspunkt i:, nemlig forestillingen. Og flere fik for første gang afprøvet at tale om sorg 
med børnehavebørn. Flere præster klippede samtidigt duer med skolebørnene, hvilket gav en 
god stemning til samtalen. De præster som ikke besøgte skoler eller børnehaver, skriver ikke 
hvorfor. Men vi fik indtryk af, at det var langt nemmere for de præster at tilbyde en 
teaterforestilling end at tilbyde besøg af præsten. 

Erfaringer og resultat: Det er vores erfaring, at kirkerne meget gerne vil tilbyde sådanne 
forestillinger, som appellerer til børnehaverne og skolerne, og som forholder sig til kirkens 
indhold samtidigt. Og at det var en hjælp i deres kirke-skole samarbejde, at det indbefattede et 
grundigt undervisningsmateriale, der appellerede bredt til lærerne. Samt at det var mere end 
blot en forestilling, i og med at børnene kom tilbage til kirken og udstillede deres værker etc.  

Og vi har også fået klart indtryk af, at børnehaver og skoler har været glade for at komme i 
kirken for at opleve noget anderledes end de forventede. Sådan skrev mange lærere. Det 
gælder også de 3 forestillinger, som blev spillet for konfirmander og deres forældre. Flere 
lærere har også skrevet, at de har været glade for at få støtte netop som en af deres elever 
havde mistet. Og mange gav udtryk for, at dette projekt netop er hvad de kunne bruge efter 
den nye skolereform. 

Foranlediget af presseomtale af dette projekt har Foreningen Børn, Unge og Sorg Fyn bedt 
storyteller Anette Jahn fra Måle Fortælleteater om at være ambassadør for deres forening. Til 
efteråret spilles forestillingen for foreningens medlemmer, og alle børn, som er i gang med 
eller tidligere har fulgt en forløb, får CD´en. 

Læs om projektet her: www.maalefortaelleteater.dk/askepot 
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