500-året for Martin Luther’s oprør
”Vor Gud han er så fast en borg”

I 2017 er det 500 år siden at professor i teologi i Wittenberg, vores kirkes reformator,
Martin Luther opslog sine 95 teser på Slotskirkedøren i Wittenberg - med store
reaktioner til følge.
Martin Luther ønskede blandt andet at afskaffe pavekirkens misbrug af dens position,
og at folk selv skulle kunne forstå det bibelske budskab.
Luther skiftede derfor det latinske sprog ud med det tyske, altså med modersmålet.
Martin Luther blev en reformator, som har betydet meget for den måde, vi i dag
forstår kristendommen på.
I skrivende stund arbejder komponisten Bo Grønbech på musikken til
koncertprogrammet, der blandt andet indeholder bearbejdelser over 4 af hans
kernesalmer: ”Af dybsens nød”, ”Behold os, Herre, ved dit ord”, ”Nu fryde sig hver
kristen mand” samt den vel nok kendeste salme ”Vor Gud han er så fast en borg”.
Alle fire salmer synges som fællessalmer, og Bo Grønbech vil lave bearbejdelser for
obo og orgel, som lægger sig tæt op af Luthers tekster.
De 95 teser bliver læst op neutralt mellem de fire store salmer.
Teserne sammenfattes i grupper uden at det vil gå ud over helhedsindtrykket.
Musik:
Originalmelodier til de 4 salmer
Bo Grønbech, bearbejdelser og fantasier
Teksterne læses af:
Emmy Haahr:
teolog og sognepræst i Malling, Beder
Duo Danica:
Merete Hoffmann, obo og Asger Troelsen, orgel

Koncerten varer 60 min.

Martin Luther
(1483-1546)
Professor i teologi i Wittenberg, Kirkens reformator
i 500-året for Luthers reformation af kristendommen
og opsættelsen af 95 teser på kirkedøren i 1517

Program
Fantasi over de 4 fællessalmer, for obo og orgel
Introduktion af Martin Luthers 95 teser (Tekst af Emmy Haahr)
Interludium for orgel
Læsning af teserne 1-30 i sammendrag
”Anråbelse”:
Fællessalme: ”Af dybsens nød, o Gud” 1524 (DDS 496)
Variation over ”Af dybsens nød” for obo og orgel
Læsning: Teserne 31-51 i sammendrag
”Lovprisning”:
Fællessalme: ”Behold os, Herre, ved dit ord” 1542 (DDS 337)
Variation over ”Behold os, Herre” (vers 2) for obo og orgel
Læsning: Teserne 52-75 i sammendrag
”Guds kærlighed”:
Fællessalme: ”Nu fryde sig hver kristen mand” 1523 (DDS 487)
Variation over ”Nu fryde sig” for obo og orgel
Læsning: Teserne 76-95 i sammendrag
”Kirkens bevarelse”:
Fællessalme: ”Vor Gud han er så fast en borg” 1528 (DDS 336)
Variation over ”Vor Gud han er” for obo og orgel
Læsning: 1. vers af salmen ”Nu bede vi den Helligånd”
Fantasi over de 4 fællessalmer, for obo og orgel
----------------------------------

Bo Grønbech, musik
Martin Luther, tekst (95 teser)
Emmy Haahr, oplæsning
Duo Danica:
Merete Hoffmann, obo Asger Troelsen, orgel

