MAGISK UTENDØRS JULESPEL SOM VARMER LANGT INN I HJERTET!
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Historien er lagt til ca. 1810 og forteller om et jødisk par, Josef og Maria,
som søker jobb og opphold i Norge. De er på vei til Stavanger for å få leidebrev. På veien dit møter de en mann som ligger nedslått og røvet i veikanten.
De hjelper den forkomne med klær og drikke men ender opp som mistenkte for
udåden. Det er da at kjærlighet, forsoning, varme, gjestfrihet og litt sluhet som
bygda eier i fullt mon gjør seg gjeldende og den skyldige gir seg til kjenne.

Støtt Julespelet og bli med å spre kjærlighet, forsoning og varme.

Det store Julespelet «Det skjedde i
Julebygda...» er skrevet av Aftenbladjournalist Arnt Olav Klippenberg sammen
med Ingvar Hovland (kjent for tekst til Vamp
og Elle Melle) og Øystein Ellingsen (musikk).
Skuespillere er Anh Vu, Ole Alexander
Mæland (kjent fra The Vioce, Stavanger
Kammeratene, Elle Melle), Svein Tang-Wa
og Sigrun Eriksen (kjente og kjære i teater
og musikkbransjen). I tillegg deltar lokale
barn og voksne. Regissør er Sigrun Eriksen.
Spelet ble første gang oppført i 2010.

Stykket spilles utendørs midt i desember. Det
skaper en spesiell atmosfære og gir tilskuerne
en unik opplevelse. Selv om publikum sitter
på tribuner med både vegger og tak får de en
genuin følelse av å være ute midt i elementene.
At det hvert år går med hundrevis av liter gløgg
forteller noe om at folk trives.
Spelet avsluttes ved at vi inviteres inn i et
godt oppvarmet Julebygda kapell. Ledet av
en forsanger synger vi sammen noen av våre
kjæreste julesanger. Da sitter julestemningen
– garantert!

Det skjedde i Julebygda ...

Spelet som
forandrer
Julespelet er mer enn skuespillerkunst og sangferdigheter,
stemningsfulle juledryss og imponerende dugnadsinnsats. Mer enn
boder med håndarbeider, fakler og krydderaktige dufter av varmende
gløgg og julekaker.
Det er flere grunner til at Julebygdas eget julespel holder koken
år etter år, men én av dem veier tyngre enn de andre.
Bak historien om Maria og Josefs vandring over Jæren, ligger et
evigvarende budskap som taler like sterkt til alle mennesker, uavhengig
av nasjonalitet, alder, posisjon og status. Dersom du er mottakelig,
er sjansen for at du går fra spelet som et bedre menneske, høyst
sannsynlig. For budskapet i Julespelet dreier seg om hvordan
vi mennesker møter hverandre, både direkte og indirekte.
Det har med holdningene våre å gjøre, hvordan vi velger å forholde oss
til det ukjente og utrygge, til det vi ikke forstår eller tror vi forstår.
Julespelet belyser på en tidløs måte hva som er viktig i livet og hvordan
vi best kan møte det. Åpner du opp for budskapet, blir du forandret.

KJÆRLIGHET, FORSONING OG VARME
Vårt velferdssamfunn er i ferd med å slå sprekker. Regionen vår endres.
Å bry seg om andre har aldri vært mer aktuelt. I et slikt perspektiv får bud
skapet om kjærlighet, forsoning og varme forsterket betydning. Det
er nettopp når det butter imot at vi trenger hverandre som mest.
Flere bedrifter og privatpersoner har allerede lagt inn spelet
som en fast juletradisjon. Målet med Det store Julespelet
er å skape god gammeldags julestemning og samtidig
bidra til å skape mer kjærlighet, vilje til forsoning
og menneskelig varme. Kom og opplev magisk
utendørs julespel som varmer langt inn i hjertet!
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Julegaver

I år settes det opp forestillinger i perioden 11.–15. desember
med plass til ca. 3000 tilskuere. Vi har lagt opp mulighet for
å være medarrangør, sponsor eller annonsør.
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* Ved sponset forestilling blir det lest opp over høgtaler bedriften som sponser kveldens forestilling.

Mer informasjon og bestilling: Siv-Grete Lea – post@julespelet.no – 906 51 288
Bedriftens navn: 

Sted:

Adresse og postnr.:

Dato:

Deres referanse: 
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Les mer på julespelet.no og følg oss på Facebook

