SORØS MIDDELALDER TEGNET ”LIVE”!
Kirke, Korstog og Kongetrone. Spillet om magten i middelalderens Danmark, var et
spil for Sorøs magtfulde familier. Øjnene var nådesløst rettet mod magtens tinder
både indad til og i udlandet.
Få et bud på hvordan Sorøs middelalder så ud, når illustrator Erik Petri og
historiefortæller og ph.d. Andreas Bonde Hansen, tager os med på en tidsrejse – helt
tilbage til middelalderen!
Den 5. april klokken 19-21.00 på Sorø bibliotek, kan man få en helt anderledes fortælling om Sorøs
middelalder. Her vil illustratoren Erik Petri give sin version af Sorøs middelalderhistorie, tegnet
”live” til Andreas Bonde Hansens fortællinger.
Her bliver de dramatiske begivenheder fra Sorøs fortid, og de farverige personer i hvideslægten,
udfoldet på en unik vægillustration i Erik Petris fantastiske tegnede univers, imens de bliver fortalt!
En helt unik mulighed for at få historien fortalt på en ny, medrivende og farverig måde – der er
garanti for drama!
Arrangementet er en optakt til den store forpremiere på DR’s nye tv-serie Historien om
Danmark – Afsnit 4: år 1050-1340, den 20. april i Sorø Klosterkirke, og netop derfor vil der i
marts og april blive sat fokus på Sorøs middelalderhistorie.
Projektet Danmark bliver til og Museum Vestsjælland har samarbejdet om arrangementet, og
formidlingschef Ea Stevns Matzon, glæder sig til at se historien om Sorø blive udfoldet på en
anderledes måde: ” Vi kender Erik Petris streg, og han er dygtig til at indfange stemningen fra en
periode af vores historie i Sorø, hvor intriger, drama og magtspil var hverdag.”
Historisk ramme
Sorø bibliotek er rammen for arrangementet, og samarbejdet mellem de forskellige partnere passer
rigtig fint til hvad biblioteket også skal kunne, mener Mia Sørup, biblioteksleder på Sorø bibliotek
& Bykontor:”Vi er glade for at kunne rammesætte et kulturarrangement som både passer godt ind i
bibliotekets DNA, og som også gør os alle klogere på historien om Sorø. Det giver desuden rigtig
god mening at lade historien blive udfoldet i den historiske bygning som biblioteket jo er!”
Illustrationen vil blive flere meter lang, og du vil kunne følge hele tilblivelsen og komme helt tæt
på, når Erik Petri improviserer ud fra Andreas Bonde Hansens historier. Illustrator Erik Petri er
kendt for sin medrivende og improvisatoriske tegnestil, og har tegnet alt fra politisk satire og
bogillustrationer til visualiseringer af intern virksomhedskommunikation. Netop at skulle ”live”
tegne Sorø middelalderhistorie, ser Erik Petri som en udfordring:” Det er en interessant
udfordring; netop at skulle sætte billeder på en periode som så mange har en forestilling om. Det
bliver sjovt at se resultatet!”
Fortæller Andreas Bonde Hansen er ph.d. og har i mange år beskæftiget sig med kulturarv og
middelalder og kender den Vestsjællandske kulturarv fra middelalderen til fingerspidserne. Han
har holdt mange foredrag om emnet, men aldrig med sådan en form: ”Der er interessant
formidlingsgreb at lægge streg og farver på fortællingen, alt imens den fortælles. Det er jo ret unikt
i forhold til den traditionelle foredragsform!”

Arrangementet er en del af projektet Danmark bliver til i regi af Kulturregion Midt- og
Vestsjælland. Sammen med Museum Vestsjælland sætter Danmark bliver til den kommende tid
fokus på Sorøs middelalderhistorie.
For yderligere information kontakt historiefaglig koordinator i Danmark bliver til: Tobias
Mortensen, telefon/mail: 21 56 24 31, tomo@lejre.dk
Arrangementet er den 5. april kl. 19-21.00 på Sorø bibliotek, og kræver billet.
Billetter kan købes på Dianalund og Sorø Bibliotek. Pris 25 kr.

