
 

 

Jakob – veien hjem er lang  

 

Aktør: Helga Samset, Fortelleriet. 
 

Medvirkende:  
Helga Samset, fortelling.  
Jonas Kilmork Vemøy, trompet. 
 

Målgruppe: Fra 12 år, ungdom og voksne. 
 
 

1) Beskrivelse av forestillingen: 
 

Han lurte broren sin og rømte landet.  
Han slåss med Gud. 
Jakob brukte et helt liv på å komme hjem.  
 
Fortellingen om Jakob og broren Esau er en klassiker fra Det gamle testamentet.  
Den passer perfekt i et reformasjons-jubileum! Historien er dramatisk, spennende og gåtefull. Ja-
kobs kamp blir et bilde på våre liv - helt uten filter. Nåden er skjult til stede over alt hvor han går.   
 
I et enkelt og billedrikt språk, tett på det bibelske, gir Helga Samset liv til Jakobs dramatiske reise. 
Hun er fulgt av en sterk trompet og stemnigsfulle lydlandskaper, håndtert av Jonas Kilmork Ve-
møy.  
 

Gode fortellinger har mange gåter. Om ønskelig samtaler vi gjerne med publikum etter forestil-
lingen. Vi opplever at Jakob på en dirkte måte kaster lys på temaer som livsmestring og livsforstå-
else. Hva er Guds nærvær og fravær i livet, hvordan uttrykkes nåden i Jakobs livsreise? 
 
2) Forestillingens lengde:  
 

40 minutter. Samtale i etterkant: ca. 30 min 
Om forestillingen ønskes i en utvidet versjon for voksne, er varigheten 55 minutter. 
 
3) Krav til spilleplass: 
 

 Ankomst/Parkering 
- Parkeringsplass tett på spilleplass. 
- Vi kommer til kirken ca 75 min før forestilling. 

 

 I kirken 
- Forhøyning/sceneelementer slik at alle ser oss, 3x2 meter (3 m bredt, 2 m dypt).  
- Høyde på sceneeelementene: 40 cm. 
- Vi ønsker å spille tett på publikum! 

 

 Strøm 
- Minimum 2 stk 16 amp kurser, 220V, 50Hz strømuttak. 
- 1 strømkabeltrommel. 
- 2 strømpadder med 4 uttak. 
- PA (høytaleranlegg) 



 

 

- 2 høytalere på minimum 12 tommer, på stativer, med tilhørende strømkabler. 
- Kabler: 2 stk XLR og strømkabler til høytalerne. 

 

 Lys 
- To stativer med to kastere på hver, gjerne med mulighet for dimming.  
- Vi trenger at publikum ser oss godt, det er alt. (Finnes det en lyskunstner som har lyst 

til å gjøre rommet vakkert, er vi glade for det!) 
- Stearinlys, gjerne i høye staker på gulvet, samt tente lys på alteret, om det lar seg gjøre. 

 

 Forpleining 
- Vi blir glade for kaffe (med melk!) og farris, samt frukt og litt snacks.  

 
4) Pr-materiale: 
 

Vi lager en plakat der den enkelte menighet skriver inn sine detaljer. Denne sendes dere i god tid 
før arrrangementet. Dere vil også ha tilgang på pressebilder og omtale av forestillingen og ut-
øverne til nettbruk/avisomtaler etc. 
 
5) Aktuelle turnétidspunkt:  
 

Uke 43 og 46, 2017. 
 
6) Kontaktperson for lokal arrangør:  
 

Helga Samset, tlf. 99 24 61 21, helga@helgasamset.no 
For tekniske spørsmål: Jonas Kilmork Vemøy, tlf 976 87 509, jonas.vemoy@gmail.com 
 
7) Annen relevant informasjon om forestillingen:  
Forestillingen er fleksibel - kanskje kan deler av den brukes i en gudstjeneste? Hva angår rom fung-
erer den i kirker, kapeller, kulturhus eller klasserom. Så lenge alle ser og hører oss har vi ingen be-
grensninger på antall i publikum. 


