
 

 

 Lund 130724 

  

PRESSVISNING 
 
 

Drömmar i årets kyrkospel i Domkyrkan  
Sommarens kyrkospel i Lunds domkyrka går i drömmarnas tecken.   
- Det handlar om drömmen som kraft och möjliggörare, och vad som sker när vi lever för 
mycket i en drömvärld utan kontakt med verkligheten. Vilka drömmar bär vi med oss? På 
vilket sätt påverkar drömmarna oss, säger Christel Molin, producent för kyrkospelet.  
 
Årets kyrkospel heter Jag har ett uppdrag till dig! – Drömmar som livskraft. Dramaturg är Lotten Roos.  
I fokus står två systrar, Ingela och Iris. Ingela har alltid varit "Drömmaren" och Iris "Realisten". 
Detta har lett till många konfrontationer mellan dem, så många att deras vägar slutligen skiljts åt. 
Innerst inne har Iris varit avundsjuk på Ingelas förmåga att skapa sina egna inre världar och Ingela 
har beundrat Iris för hennes mod att se verkligheten sådan den är. Nu korsas deras vägar igen. 
Kommer de att kunna försonas? 
- Årets spel baserar den liturgiska delen på texter från Moseboken som berättar om Josef och hans 
drömmar. I formen fokuserar vi på det teatrala uttrycket integrerat med musik och sång, berättar 
Christel Molin.   
 
Välkommen till en förhandsvisning av Jag har ett uppdrag till dig! – Drömmar som livskraft.  
Pressvisningen äger rum i Lunds domkyrka tisdagen den 30 juli kl. 10.00. 
 
Vid pressvisningen medverkar:  

 Christel Molin, producent  

 Jens Ulvsand och Inge Petersson Lindbäck, musiker och kompositörer 

 Josefin Gustavsson Andersson, liturgisk ledare 

 Ensemblen 
 
Ett avsnitt av kyrkospelet spelas upp och det finns tillfälle till intervjuer och fotografering. 
Pressvisningen pågår en timme.  
Välkommen!   
   
Spelperiod och pressfoto 

Premiär för årets kyrkospel är söndagen den 4 augusti kl. 19.00 i Lunds domkyrka. Sista 
föreställningen spelas den 17 september. Hela spelschemat finns på Lunds stifts webbplats, 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1012832. Här finns också pressfoton för fri 
publicering, ange fotografens namn. Kyrkospelet pågår drygt en timme. Gratis inträde.     
 
Fakta kring kyrkospelet 

Historik och framtid - http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=673234  
Vad är kyrkospel? - http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=673342  
 
För mer information 
Christel Molin, producent, telefon 0709- 19 91 56 
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Andrea Kollmann 
Informatör 
Telefon: 0701-47 87 66 
E-post: andrea.kollmann@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se/lundsstift  
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan 
 
 
Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar 
Skåne och Blekinge, finns 185 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och 
stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande 
organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat 
om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. 
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