Født 1946 i København,
uddannet på Skuespillerskolen
ved Århus teater 1970-73.
Fastansat på Århus Teater og
Svalegangen som instruktør og
skuespiller i skiftende perioder
1973-92. Rektor, Statens
Dramatikeruddannelse 199192. Tilknyttet DR - Udvikling,
medlem af DRs coacherkorps,
Skuespillerskolen ved Århus
Teater: elektroniske medier
(dubbing), fortælling, dramatik,
Gitis
of
Scandinavia,
skuespillerskole:
kameratræning,
Det
danske
Musicalakademi:
s t e m m e t r æ n i n g ,
Pastoralseminariet i Århus
fra 1992, ekstern lektor:
kommunikation. Kaj Munkprisen 1998. Har undervejs
skrevet dramatik, bl.a. De
fortabte
Spillemænd,
I
Danmark har jeg rod (Århus
Teater), Huck Finn, Lille Claus
og Store Claus (Filuren),
Margrethespillet
(Århus
Festuge),
Gengældelsens
Veje (Teamteatret), Peter og
Ilddåben (egen produktion),
En ny begyndelse (Forlaget
Aros 2010). Er free-lance
fortæller og foredragsholder. Er
kursusinstruktør på kurser om
kommunikation, kropssprog
og mundtlig formidling.
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FOREDRAG
med skuespiller Caspar Koch

NYHED - SAMLET FOREDRAGSRÆKKE
JAGTEN PÅ GUD

To årtusinders længsel set gennem fem personer.
Længslen er en rød tråd, der snor sig gennem århundrederne. Længslen efter et
”noget, vi intet ved om, kun at det ikke er til” (Kaj Munk). Og det noget har vi
gennem tiderne kaldt ”et lys i mørket”, ”meningen med det hele”, ”Vejen” eller
slet og ret Gud.
Længslen fik oldtidens slaver til at gøre oprør, det fik middelalderens unge
mænd til at bygge enorme borganlæg i Mellemøsten, det fik renæssancens Europa i krig i et helt århundrede, det fik katedralerne til at rejse sig højt op mod
himlen, det gav sangen vinger.
Og i diktatorernes århundrede (det 20.århundrede) fik det enkeltpersoner til at
rejse sig mod overmagten for at sige Nej!
Jeg forsøger med denne foredragsrække at konkretisere denne længsel, og jeg
gør det ved at belyse 5 meget forskellige personligheder, som alle har sat deres
præg på samtiden eller eftertiden. Nogle af dem har en næsten ukendt biografi,
mens deres værk fylder det hele – andre har en personlighed, der har været så
iøjnefaldende, at deres værk næsten bliver overskygget.
Alligevel udtrykker de alle deres tid og tidens længsel meget præcist.
1: Markus og evangeliet (1.århundrede)
2: Teltmageren Paulus (1.århundrede)
3: Det gådefulde geni Shakespeare (16.århundrede)
4: Kaj Munk og diktaturet (20.århundrede)
5: Dietrich Bonhoeffer og det religionsløse samfund (20.århundrede)

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Alle foredrag varer ca. 1:45 med en pause mellem de to afdelinger. Hvis andet
ønskes kan det selvfølgelig aftales.
Hvis der ønskes mikrofon skal det være en hoved- eller clipsmikrofon.
Mikrofon på stativ eller håndmikrofon kan ikke anvendes, da jeg undervejs
bevæger mig og “fremstiller” personen eller citatet.
Der skal ikke være talerstol eller pult, bare fri gulvplads.
Alle foredrag koster 6.500,- + transport (fra Århus. Gældende kilometertakst).
Den samlede foredragsrække (5 foredrag) koster 25.000,- + transport
Ved bestilling af 3 foredrag i samme sæson koster hvert foredrag 5.500,+ transport.

Kontakt:
Caspar Koch, Viborgvej 132, Hasle. 8210 Århus V.
T: 86 15 25 24 M: 40 11 25 24 E: ck@ckoch.dk www.ckoch.dk

KIRKEFORTÆLLINGER: TESTAMENTETRILOGIEN
Oplev teater i kirken.
Tre forestillinger med ordrette uddrag fra biblen:

Markus - og hans evangelium
Peter og Ilddåben
Paulus - et spejl og en gåde
Se videre på www.ckoch.dk

MARKUS – og skuespilleren.
Markus er dramatikeren, der med den kortest mulige tekst giver den størst mulige handling. Handlingen ligger ikke i selve teksten, den ligger imellem linierne,
fuldstændig som et moderne manuskript til et drama: i 1. Kapitel præsenteres vi
for hovedpersonen, og allerede i 3. Kapitel har vi fået præsenteret fjenden samt
hovedpersonens opgave og midlerne til at indfri denne opgave.
Markus´ medie er Fortællerens. Denne fortælling er en af de store fortællinger,
som bærer vores kultur. Vi har Odysseen, Biblen, Sagaerne for at nævne nogle af
de store fortællinger. Men Biblens fortællinger indeholder desuden vores tro, og
er derfor mere end blot og bart drama eller fortælling.
Caspar Koch fremstiller centrale dele af evangeliets tekst og kommenterer selv
ind i mellem.

PETER – og skuespilleren.

Om apostlen Peter som Lukas og Johannes beskriver ham.
”Du er Simon – du skal kaldes Kefas!” dvs. Peter.
Dermed fik Simon Peter uopfordret et navn og en opgave. Navnet beholdt han,
da Jesus senere blev hans mester, og opgaven brugte han de næste par år på at
finde ud af, indtil den pludselig stod lysende klar for ham: han skulle være talsmand for helligånden, bærer af Guds kraft til menneskene. Fra da af svigtet
modet ham aldrig mere.
Caspar Koch fremstiller centrale dele af de bibelske tekster og kommenterer selv
ind i mellem.

PAULUS – og skuespilleren.

Om apostlen Paulus som han selv og Lukas beskriver ham.
Paulus – farisæeren, jøde og græker, teolog, debattør, teltmager af fag – er hidsig, følsom, iskoldt analyserende som græsk filosof, lidenskabeligt rasende som
jødisk skriftklog. Alt dette hører med i mosaikken, der fuldstændiggør billedet af
Paulus, den kristne kirkes arkitekt. Og han kommer ind på scenen fra højre og
”fejer” de gamle apostle ud, fordi han har haft et syn! Og fra da af er hans verden
forandret.
Caspar Koch fremfører uddrag af brevene og tekster fra Apostlenes Gerninger
og kommenterer selv ind i mellem.

FOREDRAG, DER SPILLES
Caspar Kochs foredrag er helt særlige, de bliver ikke blot holdt men
også spillet.
Nærværet og intensiteten er på denne måde næsten følelig; mens tiden
til gengæld næppe mærkes.
Emnerne har et fællestema, de kredser alle om vores liv som det er:
vidunderligt og besværligt, storladent og begrænset, givet og taget.
Prismet er de dybt engagerede, der kæmper og elsker, rejser, skriver og
fortæller – for at påvirke deres samtid, og os med den. Åbne vores øjne
for traditionen og det umistelige.
Jeg kan på det varmeste anbefale en aften i selskab med Caspar Koch
og hans dramatiserede fortællinger.
Henning Thomsen,
rektor for Pastoralseminariet i Århus.

DIETRICH BONHOEFFER.

- tro, kamp og kærlighed.
Dietrich Bonhoeffer (1906 – 45) er kendt som en meget skarp og kompromisløs teolog, som har påvirket kirkerne i Tyskland, USA og Canada – og også herhjemme.
Mindre kendt er hans politiske virke lige fra den nazistiske magtovertagelse i 1933.
Med skrift og tale modarbejder han den flodbølge af fremmedhad, der vælter ud
over den tyske befolkning. Han optages i en modstandsgruppe, som dog splittes
fuldstændigt ad af Gestapo. Og samtidigt udvikler sig det smukke kærlighedsforhold,
der udspillede sig mellem Bonhoeffer og den purunge Maria von Wedemeyer.

SIDSTE TOG FRA TASHKENT.

- en dansk officer blandt krigsfanger i revolutionens Rusland
At blive sendt ud til et af verdens brændpunkter i humanitær tjeneste, det kender vi
kun alt for godt til i dag.
Min morfars opgave var at forbedre forholdene for alle de østrig-ungarske krigsfanger (fra 1. verdenskrig), og om muligt få dem hjem midt under revolutionen i Rusland. Fængslinger og summariske henrettelser hører til dagens orden, og den danske
officer holder forbavsende længe på posten.
Uden at han selv vidste af det, spillede han en rolle i ”The Great Game”, spillet om
den russiske adgang til Asien.
Til slut må han flygte med det absolut sidste tog fra Tashkent, kun for at finde ud af,
at der også venter ham en opgave i Skt. Petersborg …

FORTÆLLERENS SKJULTE SPROG.

- Om det usagte i lignelser, myter og eventyr.
Der har eksisteret fortællere fra tidernes morgen. Den mundtlige tradition er lige så
gammel som vores tilværelse på to ben. Hvad er der blevet fortalt? Hvorfor er det
blevet fortalt? Og hvordan?
Vi skal høre om den hemmelige, skjulte tradition: Fortælletraditionen.
Tidsmæssigt bevæger vi os fra istidshulerne til computerne. Og vi møder eksempler
fra forskellige genrer: Biblen, eventyret og myten.

KAJ MUNK
- mennesket og idealisten.

”Aldrig spørge om det nytter! Kun om det er sandt!”
Da Kaj Munks livsforløb blev afbrudt den 4. Januar 1944, var det da et martyrium,
som han ville selv? Ingen kan give svaret, men foredraget vil forsøge at give et mere
nuanceret billede af mennesket og idealisten, familiefaderen, præsten, journalisten og
digteren Kaj Munk.
Caspar Koch ”spiller” citater, foredrag og prædikener af Kaj Munk og fortæller om
nogle af hans sider, som måske er mindre kendte end hans tragiske død.
Caspar Koch modtog Kaj Munk-prisen for sin fremstilling af Kaj Munk på teatret.

H.C.ANDERSEN
- en mosaik.

H.C.Andersen er en selvfølgelig bagage for os danskere. Så selvfølgelig, at vi måske
slet ikke ser, hvad han indeholder. Og historierne om hans krukkede, selvoptagne
sider kan let komme til at fylde meget.
Her kommer han selv til orde gennem rejseskildringer, fortællinger, digte – og
selvfølgelig eventyr.
Og hvis H.C.Andersen ikke var blevet verdensberømt for eventyrene – så var
han blevet det for sine rejseskildringer, som er blevet forbillede for en hel gren af
journalistikken.

PETER PLYS FOR VOKSNE.
- en verden på hundrede meter

A.A. Milnes ”Peter Plys” er historien om en lille bjørn og hans venner.
Tøjdyrenes verden er en hel verden, og derfor indeholder den verden også alle temperamenter: der er den flegmatiske Peter Plys, den frygtsomme Grisling, den overaktive Ninka Ninus, den pedantiske ugle, det melankolske æseldyr osv.
Caspar Koch har brugt mange år af sine børns liv på at øve sig i alle disse forskellige
stemmer, så de udtrykte lige nøjagtigt den rigtige stemning og naivitet. Aftenen bliver
et kig ind i skuespillerens værksted – og et kig ind i vor tilværelses store fortælling,
selvom den bare er fortalt af en lille plysbjørn.

