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Navn: Sigurd Barretts bibelmusical 

Emne: Bibelmusical, drama, musik, nye salmer, børnegudstjeneste og undervisning.  

Målgruppe: Minikonfirmander, børn i 0. – 5. klasse samt børn på musikskoler.  

Tid, sted og aktør: Projektet har udviklet fire musicals med udgangspunkt i ”Sigurd fortæller 
Bibelhistorier”. De fire musicals udkom med materiale i maj 2012. 

Manuskriptet er skrevet er Sigurd Barrett. Musikeren Uffe Munkgaard har skrevet stemmer til 
flere instrumenter. Forlaget Dansk Sang står for salg og produktion af udgivelsen for at sikre, at 
materialet når helt ud i skolernes musiklokaler og til mange kirker.  
Danmarks Kirkelige Mediecenter har stået med det overordnede projektlederansvar for 
produktionen.   

Opnået støtte: 125.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2010.  

Projektets formål: Med udgangspunkt i tekster og sange fra ”Sigurd fortæller Bibelhistorier”-
materialet har Danmarks Kirkelige Mediecenter i samarbejde med Sigurd Barrett udviklet fire 
korte bibelmusicals for børn (6-12 år), der gennem sang og skuespil lader børnene arbejde med de 
bibelske grundfortællinger. I projektet er der blevet udarbejdet manuskripter samt 
instruktør/underviservejledning, så det er enkelt at gå til at opføre de forskellige musicals lokalt.  

Fremgangsmåde og ressourcer: De fire musicals er skrevet af Sigurd Barrett med udgangspunkt i 
de tekster og sange, som han har skrevet i ”Sigurd fortæller Bibelhistorier”. Der har været 
forskellige ressourcepersoner tilknyttet projektet for at sikre både den pædagogiske, teologiske og 
dramaturgiske kvalitet.   

Erfaringer og resultat: Resultatet er blevet de fire let tilgængelige musicals:  

- EN KONGE I EN KRYBBE – en musical om julen 

- SUPERHELT PÅ ÆSEL – en musical om påsken 

- DEN STORE MOSES – en musical om Moses 

- TRE UTROLIGE FORTÆLLINGER – en musical om lignelser.  

Hver musical består af en blanding af dramaturgi (replikker) og nogle af Sigurds nye salmer fra 
”Sigurd fortæller Bibelhistorier”.  

I alt blev der brugt 13 salmer i de fire musicals. De udkommer som flerstemmige noder, så man 
kan spille med på forskellige instrumenter.  

Der udkommer også en sing-back cd med musikken uden sang, der gør det muligt for kirker og 
skoler uden mulighed for musikalsk akkompagnement stadig at bruge materialet.  

Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet på hjemmesiden: 
www.sigurdsbibelhistorier.dk 

 

http://www.sigurdsbibelhistorier.dk/

