Kirkemusikkens dag
En inspirationsdag for alle med interesse
for kirke og kirkemusik

Dansk
Kirkemusikerforening,
Organistforeningen,
Dansk Organist- og
Kantorsamfund,
og
Sjællands
Kirkemusikskole
indbyder til samtaledag

- Biskoppernes arbejde med liturgi - Luther og musikken - Salmer til reformationsjubilæet Salmesang og Kirkesangbog - Natkirke torsdag d. 22. juni 2017 kl.10-21
på orgelspil –
- Orgler og
Emmaus galleri og kursuscenter, Haslev

Kom til Kirkemusikkens dag 2017 og mød
Biskop Elof Westergaard,
der holder foredrag om Luther og liturgien
og beretter om biskoppernes arbejde med
liturgiske spørgsmål

Lektor emeritus og komponist
Nils Holger Petersen
der holder foredrag om
Luther og Musikken

Salmedigteren Lisbeth Smedegaard
Andersen,
der
præsenterer salmer fra reformationsfejrings-projektet ”Lutherrosen”
OG
holder foredrag om det at skrive salmer i
det 21. århundrede

Koncert med koret
Musica Ficta under
ledelse af Bo Holten

Koncert i fire dele med fokus på
reformationstidens musik og dens
inspirationskilder
•
•
•
•

Den gregorianske baggrund
Den katolske polyfoni
Den lutheranske tradition
Luthersk salmesang fra Tyskland til
Danmark

PROGRAM:
10.00: Luther og Liturgien
&
Biskoppernes overvejelser om liturgiske forhold m.m.
v. biskop Elof Westergaard

12.00: Frokost

13.00: Luther og Musikken
v. lektor emeritus og komponist Nils Holger Petersen

14.30 Kaffe

15.00:Sangtime med salmer fra ”Lutherrosen”
v. salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen og rektor Ole Brinth

16.15: Om at skrive salmer i 2000-tallet
v. salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen

18.00: Middag

19.30: Koncert i Haslev kirke
Det professionelle kor Musica Ficta synger under ledelse af Bo Holten
Koncerten arrangeres i samarbejde med Haslev Kirke
og med støtte fra DOKS’ Gramex-midler
-o-o-oVELKOMMEN!

Merete Brautsch Sand & Eric Holm, Dansk Kirkemusikerforening
Henriette Hoppe, Organistforeningen
Poul Skjølstrup, Dansk Organist- og Kantorsamfund
Peter Arendt, Haslev Kirke
Ole Brinth, Sjællands Kirkemusikskole

STED:

Emmaus galleri og kursuscenter,
Højskolevej 9, 4690 Haslev

PRIS:

kr. 750,(incl. kaffe, frokost og middag (excl. drikkevarer))

TILMELDING:

senest 12. juni hvorefter tilmeldingen er bindende

Tilmelding og betaling til Emmaus galleri og kursuscenter:
- Udfyld nedenstående blanket og send den med post til
Emmaus galleri og kursuscenter
Højskolevej 9, 4690 Haslev
eller skriv tilsvarende oplysninger i en mail til
emmaus.haslev@gmail.com
Ved fremsendelse på mail er underskrift ikke nødvendig
Flere oplysninger hos rektor Ole Brinth
29 10 34 18 / JORB@KM.DK

navn
adresse
mail
telefon
ansat ved
(underskrift)

