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Navn: Marias æbler 

Emne: Teaterforestilling med efterfølgende debat. 

Målgruppe: 14 år og op efter.  

Tid, sted og aktør: Forestillingen er udviklet af Teatret Kimbri ved Gitte Kielberg, og den havde 

urpremiere i efteråret 2007. Produktionsfasen fandt sted i Beder og Mårslet kirker, hvor også 

præsterne ved de respektive kirker indgik som samarbejdspartnere.  

Opnået støtte: 55.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2007. Øvrig finansiering opnåe-

de Teatret Kimbri ved andre samarbejdspartnere. 

Projektets formål: Projektets formål var produktion og opførelse af en teaterforestilling, der 

blev skabt som et møde mellem et sanseligt teatersprog og kirkens ældgamle mure. Samspillet 

mellem kirkerummet og sang, dans, musik og humor har gjort det muligt at tale om det uudsi-

gelige og om livets store spørgsmål på en både inderlig og virkeligheds nær måde. 

Projektets indhold: Teaterforestillingen ”Marias æbler” er inspireret af Maria Magdalenas liv og 

levned og handler om en nutidig kvinde, der har overnattet i kirken på grund af uvejr. Den for-

tæller historien om, hvordan hun har elsket og mistet og hvordan hun kæmper med at tilgive 

Gud for at have taget hendes elskede til sig samtidig med at hun længes efter hans kærlighed.  

Forestillingen er lavet til at finde sted i kirkerummet, og den foregår som en dialog mellem den 

eneste skuespiller, orglet, kirkerummet og publikum. Efter opførelsen af ”Marias æbler” har der 

været afholdt debatarrangementer om de temaer, som forestillingen berører.  

Erfaringer og resultat: Forestillingen imødegår behovet for fornyelse og dialog i folkekirken, og 

den har vist sig velegnet til alle aldersgrupper. Konfirmander har taget godt imod, og de har 

nysgerrigt diskuteret forestillingens temaer. Lige vel er den blevet modtaget af et voksent pub-

likum, og den har vist sig at virke som et spejl for mange af de essentielle og eksistentielle 

spørgsmål, der ligger folk på sinde.  

Det er opfattelsen, at ”Marias æbler” i fremtiden kan fungere som oplæg til en sogneaften eller 

samtale/workshop med konfirmander. Forestillingen har indtil nu været vist i flere kirker.  

Læs mere om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet på hjemmesiden: 

http://www.teatretkimbri.dk/forestillinger/marias-aebler.html 
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