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BAG OM FORESTILLINGEN

Bogen indgår i firebindsværket Det usynliges cyklus, hvor Éric-Emmanuel 
Schmitt skildrer filosofien bag de store religioner. Et kærligt og tankevæk-
kende portræt af troens positive betydning i menneskers liv.

Monsieur Ibrahim & Koranens Blomster 
er baseret på den franske dramatiker 
Éric-Emmanuel Schmitts bog af 
samme navn. Bogen indgår i firebinds-
værket Det Usynliges Cyklus, hvor 
Schmitt skildrer filosofien bag de store 
religioner. 

I Milarepa forsøger Éric-Emmanuel 
Schmitt at beskrive buddismen.  
I Oscar og Den Lyserøde Dame er kris-
tendommen i fokus. I Noas Søn handler 
det om jødedom og kristendom, mens 
Monsieur Ibrahim & Koranens Blomster 
sætter fokus på bl.a. sufismen i islam, 
men med små referencer til jødedom.

“Tanken bag bogserien er, at alle 
religioner er respektable”, fortæller 
Éric-Emmanuel Schmitt selv. “Ingen 
af dem er sande i rationel forstand, 
på samme måde som to og to er fire. 
Men de er kilden til den indre, åndelige 
arkitektur, som netop er usynlig, og som 
består af følelser og værdier. De hjælper 

os til at bebo menneskelivet, som ellers 
er et tomt hus. Religionernes opgave 
er at hjælpe os med at affinde os med 
menneskets lod”, siger Éric Emmanuel 
Schmitt.

“Der har de seneste år i medierne været 
en konstant fortælling om Islam som 
værende selve “skurken”. Hvis vi ukritisk 
går med på den fortælling, at det er 
selve religionen og dens filosofi, der er 
problemet, så giver det en dag bag-
slag og rammer os selv og vores egen 
religion og kultur. Det kan aldrig være 
religionen, men hvordan vi udlever den, 
der er til diskussion. Derfor har vi på 
Holbæk Teater med Monsieur Ibrahim 
& Koranens Blomster fundet det vigtigt 
at fortælle en anden historie om Islam, 
om tro og menneskelig udvikling. Om 
at føle sig overset og at føle sig set. Et 
kærligt og tankevækkende portræt af 
troens positive betydning i menneskers 
liv”, siger teaterleder Kristoffer Møller 
Hansen på Holbæk Teater.



MONSIEUR IBRAHIM  
& KORANENS BLOMSTER

MONSIER IBRAHIM & KORANENS BLOMSTER er historien om Momo, der 
som 13-årig bliver forladt af sin far og bliver forældreløs. Han knytter et 
venskab for livet med den gamle arabiske kioskejer Ibrahim, der hjælper ham 
med at opbygge sin egen identitet og selvværd.

Momo er en ensom teenager, der bor med sin fraværende og sorgramte far. Momo 
er ved at opdage sine følelser for det modsatte køn. Han har et godt øje til naboens 
datter, men hun svigter ham på det groveste. Han vender sig i stedet til en af kvar- 
terets prostituerede, som han får råd til ved at stjæle i Ibrahims butik og sælge af 
farens mange bøger.

Da faren en dag vælger at flygte fra det hele, bliver kioskejeren Ibrahim den eneste 
voksne i Momos liv. Med sin omsorg og livsvisdom formår Ibrahim at gøre livet ud- 
holdeligt for Momo. Han hjælper med at lette hadet fra Momos sind, styrke hans 
selvværd og finde sig selv.

Den prisbelønnede skuespiller Troels II Munk spiller Momo, der som voksen mindes 
Ibrahim og deres venskab. En rørende og smuk historie! 
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BOOKING
Kontakt Tina Hvarre på Holbæk Teater 
for at købe og booke MONSIEUR  
IBRAHIM & KORANENS BLOMSTER  
til at spille hos jer på 59 43 17 77  
eller mail til th@het.dk

VARIGHED
75 min. uden pause

ALDERSGRUPPE
Ung/voksen (fra 12 år)

TEKNISKE KRAV
Minimumskrav til spilleareal: 
4 m bred x 4 m dyb og 3 m høj.
Mørklægning. 
Strøm: 16 A. CEE-udtag + 230V ved 
afvikling og scene. 

PRISER
14.500 kr. op til 200 publikummer
- ved køb af mere end én forestilling
til samme spillested er prisen for de
efterfølgende forestillinger 9.500 kr.
(priserne er ekskl. moms)

FOR BOOKING 
VIMMELSKAFTET 27, 4300 HOLBÆK
RING 59431777 / SKRIV TIL INFO@HET.DK
FACEBOOK: HOLBAEKTEATER
WWW.HOLBÆKTEATER.DK

MONSIEUR IBRAHIM  
& KORANENS BLOMSTER 


