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Navn: TRIOfabula kirkeopera ”GRUNDTVIG – Klimpe og Knold”  

Emne: Kirkeopera om Grundtvigs liv, tid og indflydelse på vores liv og tid. 

Målgruppe: Børn i alle aldre og deres forældre. 

Tid, sted og aktør: Forarbejdet med operaen indledtes i 2010 af ensembleleder Tine K. Skau, bl.a. 
med hjælp fra domprovst Henrik Wigh-Poulsen. Forarbejdet bestod bl.a. i udarbejdelsen af manus 
og noder, scenografi samt indstudering.  

Kirkeoperaen havde premiere den 10. marts 2012 på Aalborg Operafestival med forpremiere i 
Orte Kirke den 7. marts 2012. Kirkeoperaen turnerer nu rundt i landet med kirkeoperaensemblet 
TRIOfabula.  

Opnået støtte: Kr. 105.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2011. Derudover blev projektet 
finansieret fra Tine K. Skaus side samt fra TRIOfabulas ensemblemedlemmers side via deres 
prøvetid.   

Projektets formål: Projektet forsøger at præsentere Grundtvig på en måde, så børn og voksne 
kender ham og genkender sig selv i ham. Operaen ønsker at give den verbalkulturelle 
forklaringspoesi et ansigt og cementere bindeleddet mellem Grundtvigs kernesalmer og børn i alle 
aldre. Projektet bygger bro, så børnene får et konkret forhold til Grundtvig, både dramatisk, lydligt 
og historisk. 

Det er forventningen, at kirkeoperaen kan opføres i skole-kirkesamarbejdet, til spaghetti-
arrangementer, for minikonfirmander og konfirmander, til sogneaftener, på biblioteker, i 
grundtvigske foreninger samt på folkeskoler, efterskoler, højskoler og teatre.   

Projektets indhold: Kirkeoperaen omhandler Grundtvigs liv og digtning, fra han er ni år til han er 
en gammel mand. Dramatisk rammes operaen ind i tre akter af triaden ”tro, håb, kærlighed”, hvor 
omkring 35 citater og melodier fra Grundtvig-salmer indgår.  

Operaen er interaktiv – publikum inddrages og kan synge med. Der er identifikationsmodeller og 
dramaturgiske lag for såvel femårige som teenagere og voksne. Der er noget at hente for såvel 
forskolebarnet som den uddannede teolog.  

Erfaringer og resultat: Resultatet af projektet er en se -, sanse- og lytteværdig opera, der kan 
bruges af alle, der ønsker at udbyde oplysningskultur i Danmark. Der er udarbejdet et 
forberedende materiale, som kan bruges af landets skoletjenester o.a. Endvidere er der 
udarbejdet materiale, som kan forberede publikum på kirkeoperaer. Materialet kan downloades 
fra TRIOfabulas hjemmeside.  

Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet på TRIOfabulas hjemmeside, som 
tilgås via link: http://www.triofabula.dk/ 
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