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13-årige Ella skal snart konfirmeres. Forældrene er
for nyligt blevet skilt, og mens faren styrter rundt
og planlægger en konfirmation fyldt med pral, har
moren lukket sig inde i New age-tænkningen. Ella
bliver venner med den nye pige Sofia, men da
klassens populære pige, Charlotte, beslutter sig for,
at hun ikke kan lide Sofia, bliver Ella sat på prøve.
HVA' TROR DU SELV? er en smutvej til at mærke,
hvordan man har det indeni og til at tale om det, der
betyder noget. Forestillingen kredser om den
spagat, unge skal lave mellem forældrenes "du
vælger jo selv" og forvirringen over nutidens mange
muligheder for åndelig orientering. For hvad er det
for nogle valg, man står overfor, når man som
teenager gør sit for at passe ind blandt vennerne og
samtidig skal finde ud af, hvad man selv tror på?
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”Forestillingen ”Hva’ tror du selv?” er et
spændende forsøg på at inddrage
konfirmanderne i et teaterstykke af fineste
karat (…) Desuden åbner forestillingen for
den åndelige dimension, som en verden vi
alle bevæger os i og forsøger at gribe og
begribe med vores ord.”
– Lars Lindgrav Sørensen,
Præst i Tilst Kirke
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"Forestillingen går fordomsfrit og tæt på de
dilemmaer, man står i som ung og som
konfirmand med skilte forældre og en
mormor, der snart skal dø (...) Et gedigent
undervisningsmateriale sammen med selve
forestillingen lægger op til gode samtaler og
aktiviteter bagefter. Anbefales på det
varmeste."
– Birgitte Refshauge Kjær,
Præst i Egeris Kirke
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