
KATHARINA LUTHER MUNKENS BRUD 
Co-produktion mellem Måle Fortælleteater (Anette Jahn) & TRIOfabula (Tine K. Skau)

I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina, netop som Luther er død, og hun kommer ind i slots
kirken i Wittenberg. Luther har via testamente sikret, at deres fire børn kan blive sammen med deres 
mor - men lovgivningen vil ikke anerkende, at en enke beholder sine børn. 
Forestillingen bliver hendes forsvarstale overfor publikum, hvor hun fortæller sin livshistorie.

Vi er med hende, da hun som 4-årig mister sin mor og bliver sat i kloster af faren. Vi er med hende i 
klosteret, hvor hun vokser op i tavshed og som det eneste barn. Vi følger hende som novice og da hun 
afgiver sit nonneløfte som 16-årig. Videre, da hun i al hemmelighed læser i en bog skrevet af den munk, 
som hele verden hvisker om. Hvad skriver Luther, som får hende til at overtale otte andre nonner til 
at flygte fra klosteret en påskemorgen? Hvordan bliver hun som bortløben nonne til Luthers kone? Og 
hvordan er det at være gift med den store reformator?

Forestillingen viser reformationens konsekvenser for en konkret kvindes liv - samtidig hører vi om 
Luthers reformerende tanker og handlekraft. Forestillingen sættes i musik med sære, kendte og 
finurlige instrumenter tilsat reformerende guitarpedaler og loopmaskine. Musikken giver et autentisk 
tidsbillede, bygger bro og udvikles til et nutidigt lydbillede.

Anette Jahn/Måle Fortælleteater har skrevet manuskript og spiller Katharina Luther.
Tine K Skau/TRIOfabula har komponeret og spiller musikken.
Forestillingen egner sig som åben forestillingen for 10-100 år, skoleforestillinger for 4.-10. klassetrin 
og for konfirmander. Forestillingen målrettes aldersgruppen. 
Kan bookes fra medio oktober 2016. 
Pris: 7.500 kr. + transport efter statens kilometertakst.
2 forestillinger samme dag i samme kirke: 12.000 kr. + transport

Booking: Tine K. Skau, 41461795, mail@tinekskau.dk 
/ Anette Jahn, 51548570 info@maalefortaelleteater.dk
Mere info: www.maalefortaelleteater.dk & www.tinekskau.dk


