
Momo bliver som 13-årig forældreløs, da han bliver forladt 
af sin far. Han knytter et venskab for livet med den gamle 
arabiske kioskejer Ibrahim, der hjælper ham med at op-
bygge sin egen identitet og selvværd.

Momo er en ensom teenager, der bor med sin fraværende 
og sorg- ramte 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 kvarterets 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 kio-
skejeren Ibrahim den eneste voksne i Momos liv. Med sin 
omsorg og livsvisdom formår Ibrahim at gøre livet udhol-
deligt for Momo. Han hjælper med at lette hadet fra Mo-
mos sind, styrke hans selvværd og finde sig selv.
Skuespiller Troels II Munk spiller Momo, der som voksen 
mindes Ibrahim og deres venskab.

Medvirkende: Troels II Munk 
 

Instruktion & manuskript- 
bearbejdelse: Pia Rosenbaum 

Manuskript: 
Éric-Emmanuel Schmitt 

Oversættelse: Jesper Kjær 

Scenografisk konsulent: 
Nina Schiøtz 

Producent: Teater V, 
i samarbejde med Holbæk Teater 

Varighed: ca. 75 min. inkl. pause

MONSIEUR IBRAHIM OG 
KORANENS BLOMSTER

En fortælling om venskab, selvværd og religion i samarbejde med Holbæk Teater

En lille perle af en tekst formidlet 
fremragende af Troels II Munk  

KULTURKUPÉEN.DK

En sanselig fortælling om det 
åndelige livs glæder

WRDSMTH/THOR KIDMOSE

Her er en ro, en ordglæde og en 
kulturel indsigt, som efterhånden 

er sjælden i dansk teater
CPH CULTURE



MONSIEUR IBRAHIM OG KORANENS 
BLOMSTER er baseret på den franske 
dramatiker Éric-Emmanuel Schmitts 
bog af samme navn. Bogen indgår i 
firebindsværket Det Usynliges Cyklus, 
hvor Schmitt skildrer filosofien bag de 
store religioner.

Mens de andre bøger i værket beskriver 
buddisme, kristendom og jødedom, 
sætter MONSIEUR IBRAHIM OG 
KORANENS BLOMSTER fokus på bl.a. 
sufismen i islam, men med små referen-
cer til jødedom.

“Tanken bag bogserien er, at alle 
religioner er respektable”, fortæller 
Éric-Emmanuel Schmitt selv. 
“Ingen af dem er sande i rationel for-
stand, på samme måde som to og to er 
fire. Men de er kilden til den indre, ån-
delige 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

BAG OM 
FORESTILLINGEN

med at affinde os med menneskets lod. 

I 2019 skabte Holbæk Teater forestillin-
gen MONSIEUR IBRAHIM OG KORANENS 
BLOMSTER baseret på bogen og nu ven-
der den tilbage i et samarbejde med  
Teater V.

Forestillingen er skabt udfra et ønske om 
at fortælle en anden historie om Islam, 
end der ofte fortælles i medierne. ”Hvis vi 
ukritisk går med på den fortælling, at det 
er selve religionen og dens filosofi, der er 
problemet, så giver det en dag bagslag 
og rammer os selv og vores egen religion 
og kultur. Det kan aldrig være religionen, 
men hvordan vi udlever den, der er til 
diskussion”, siger teaterlederpå Holbæk 
Teater,  Kristoffer Møller Hansen. 

”Denne forestilling er et vigtigt bidrag til 
fortællingen om, hvordan troen kan have 
en enorm positiv betydning i livet, men 
det er også en fortælling om venskab og 
selvværd”, siger teaterdirektør på Teater 
V, Pelle Koppel. 


