Magt ære og evighed

Beskrivelse
Begreberne magt, ære og evighed er omdrejningspunkterne for dette projekt. Begreberne findes også i den to
tusind år gamle kristne bøn Fadervor, men er samtidig yderst aktuelle – både i samfundet og for den enkelte.
Hvilke forskellige former for magt findes der egentlig? Handler ære om pomp og pragt, selvrespekt eller noget
helt tredje? Er evighed tid uden begyndelse og uden ende?
Det er spørgsmål som disse, der tages op i undervisningsmaterialet. Gennem arbejdet med centrale tekster,
udblik til forskellige religioner og øvelser får eleverne mulighed for at tage livtag med begreberne: magt, ære og
evighed.
Som en ekstra æstetisk dimension er der mulighed for at se performance-forestillingen I al evighed med
egnsteatret Carte Blanche. Det er en nyskabende, intim og tankevækkende forestilling, som giver eleverne
mulighed for at skabe deres egne personlige betragtninger over og forståelser af, hvordan begreberne er med til
at danne os som individ og samfund.

Formål
Hvilke forskellige former for magt findes der egentlig? Handler ære om pomp og pragt, selvrespekt eller noget
helt tredje? Er evighed tid uden begyndelse og uden ende?
Det er spørgsmål som disse, der tages op i undervisningsmaterialet. Gennem arbejdet med centrale tekster,
udblik til forskellige religioner og øvelser får eleverne mulighed for at tage livtag med begreberne: magt, ære og
evighed.
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Aarhus Domkirke
Store Torv
8000 Aarhus

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes ud via Center For Læring

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
https://skole-kirke-aarhus.dk

Tilmelding
Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus kommune
sksaar@km.dk
Tlf.nr. 24464882
Tilmeldingsfrist
11.08.2021

Praktisk information
Udbyder
Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune

Forløbstype
Forestilling
Målgruppe
8. - 9. klasse
Antal
25
Periode
01.01.2022 - 23.02.2022
Varighed
5 lektioner
Forløbet på skolen varer 3-6 lektioner. Forestillingen varer knap 60 min.
Dette forløb er gratis
Emneområde
Film, musik, teater og dans
Kulturhistorie og tro
Fag
Kristendomskundskab

Kontakt udbyder
Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune
Kannikegade 12, 2. sal
8000 Aarhus C

Tlf. 24464882

