Vi søger frivillige til

Luther på spil
- Et historisk rollespil for alle konfirmander
i Favrskov Provsti

Rollespillet finder sted lørdag den 30.
september 2017 ved Fussingø Slot fra kl. 8.0016.00
– og vi har brug for dig!

Hvorfor spille rollespil med konfirmanderne?
Den Danske Folkekirke er luthersk-evangelisk. Men hvordan er
det nu med Martin Luther. Hvem var han, og hvorfor var hans
arbejde så vigtigt og revolutionerende? Det er spørgsmål, som de
færreste konfirmander kan svare på. Derfor sendes
konfirmanderne i ’Luther på Spil’ på dannelsesrejse tilbage til
1500-tallet til et Europa i brydningstid.
Konfirmanderne vil gennem spillet møde mange forskellige
aktører, som hver for sig vil bidrage til at give dem et billede af,
hvem Luther var, og hvad det var for en verden, han og hans
samtidige levede i dengang. Og ikke mindst, hvad hans arbejde
og tanker har betydet - også for os i dag.
Dette rollespil er intet uden de mange rollespillere, statister og
frivillige. Og vi skal bruge mange! Rollerne er vidt forskellige og
ikke alle lige krævende, så alle kan være med.
Vi skal f.eks. bruge:

Taleroller: Herremænd, munke, bondekoner, afladshandlere,
højrøstede kvinder, præster, agitatorer, Luthers hustru, Luther,
biskopper, fyrster og fanatikere.

Musikroller: Korister/ sangere, musikere.
Statister Svende, degne, nar, lommetyve,
handelsfolk, bøddel, bødlens hjælpere,
nonner, torvekoner, bønder, soldater,
tjenere, tjenestepiger, djævle.
Praktiske hjælpere: Kaffebryggere,
samaritter, frokostfolk, klargøring til spillet,
herunder opsætning af boder, tunge og lette
rekvisitter og pakning af materialer.
Efter spillet hjælp til oprydning og andre ad
hoc opgaver.
’Luther på spil’ har mange forskellige
rolletyper. Nogle roller kræver god fysik,
andre gode talegaver. Der vil være et hav af
forskellige statistroller; nogle med få
replikker, andre helt uden. Der er med andre
ord plads til alle i ’Luther på Spil’.
Så snart vi har alle jeres tilmeldinger, vil vi
fordele rollerne, og herefter vil I modtage en beskrivelse af jeres
opgaver.
Vi mødes ved Naturskolen på Fussingø til prøver af ca.
½ times varighed dagen før rollespillet i tidsrummet
16.30-19.00, så du er helt inde i din rolle, når det går
løs om lørdagen.

Hvis du har lyst til at give 700 konfirmander en
fantastisk oplevelse,
så tilmeld dig senest den 15. august 2017.
Vi har spændende roller og kostumer til alle.

Tag en snak med sognepræst Anne Kaas-Hansen om,
hvad du/I hver især kan tænke dig/jer at byde ind
med. Tilmeldingsfristen er 15. august.
Anne kan kontaktes på telefon: 8698 1224 eller på
mail: amka@km.dk

