”Den Lille Sjæl”
En musikalsk fortælling for børn i kirken ‐
af Anja Præst og Maren Hallberg
”Den lille sjæl” begiver sig ud på en
eventyrlig rejse til Følelsernes ø‐hav. Her møder den en dreng, og sammen besøger de
Glædens ø, Sorgens ø og Vredens ø. Den lille sjæl erkender, at livet er en lang rejse i
Følelsernes ø‐hav, og at Gud og drengens venskab hjælper den på dens rejse.
Musikken formidler de store følelser – sorg, glæde, vrede og børnene bliver inddraget ved at
spille med på vandfløjter, tordenplade og klap. Musikforestillingen inviterer tilskuerne til at
forholde sig til emner som Gud, følelser og sjælen.

Anja Præst og Maren Hallberg har med ”Den lille sjæl” udviklet et særligt koncerttilbud
målrettet til børne/familiegudstjeneste eller som et spændende koncert tilbud til
børnegrupper fra børnehaver og skoler (0 ‐ 6. Klasse).
”Den lille sjæl” er tilrettelagt, så den kan fungere alene, som en del af gudstjenesten, eller som
en del af et undervisningsforløb med minikonfirmanderne.
”Den lille Sjæl” varer ca. 40 min. og koster 6000 kr. eks. transport.

Anja Præst Mikkelsen (klarinet, basklarinet og sang) og Maren Hallberg Larsen (harmonika og
sang) har stor erfaring i at formidle musik i børnehøjde. De har bla. begge spillet et utal af
koncerter under Levende Musik i Skolen.
De er begge uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium – folkemusiklinien.
Er der særlige ønsker til, hvordan koncerten skal bidrage til en gudstjeneste eller et forløb
med minikonfirmanderne, kan du fortælle os om dine tanker og ønsker, og vi kan sammen
finde en form, der passer.
”Den lille Sjæls rejse er en følsom og smuk oplevelse, hvor oversættelsen mellem musik og
følelser er på et formidabelt højt plan. Tempoet sidder lige i skabet, og de tre følelser, som særligt
”forklares”, står knivskarpt formidlet gennem musikken og dialogen. Gruppen har publikum med
hele vejen og griber alle med musikken og børnenes medvirken. De afslutter på smukkeste vis
med at spille publikum ud – det sætter sig lige i smilet.” Folkekirkens Skoletjeneste Odense,
Esbern Skovgaard.
”Den lille Sjæls rejse er i grundtvigsk forstand både en oplysende og oplivende musikalsk rejse,
som såvel minikonfirmander som konfirmander utvivlsomt vil kunne få glæde af. Både til at
uddybe
deres forståelse af sig selv og til at diskutere vigtige livsemner med hinanden. Denne
”forestilling”
er også egnet som emne for en smuk og lødig gudstjeneste for hele familien i alle
generationer.” Tidligere domprovst, Chr. Dickmeiss
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