Markering av Reformasjonen 500 år

Program sommer og høst 2017
Kristiansand Domkirke

- Åpen kirke midt i byen I 2017 er det 500 år siden Martin Luther gjorde opprør mot
romerkirken, paven og den praksis som hadde utviklet seg
med blant annet avlatshandel.

Kristiansand Domkirke
Telefon: 38 19 69 00
Adresse: Gyldenløves gate 9, 4609 Kristiansand
Konto nr. 3000 07 70139
Vipps kan benyttes til betaling av konserter.
Mer info om Vipps på nettsidene.
Kontoret har åpent hverdager kl 9.00-15.00.
facebook.com/kristiansanddomkirke
www.kristiansanddomkirke.no

Etter dette oppstod de lutherske kirkene slik vi kjenner dem i NordEuropa, særlig i Skandinavia. Avstanden mellom romerkirken og
de lutherske er i dag mindre enn den var for noen hundre år siden.
Når vi derfor markerer at det er gått et halvt årtusen siden
reformasjonen, er det mer til besinnelse og ettertanke enn til
feiring og fest.
Refleksjon vil prege markeringen i Kristiansand Domkirke,
både i gudstjenester og i det kulturelle programmet. I
konsertprogrammet har Johann Sebastian Bach fått en bred
plass. Han regnes som den viktigste av komponistene i den
lutherske tradisjonen.

Temakvelder
om salmer
Luther som kommunikator
Onsdag 14. juni kl. 19.30.

Luthers koraler i norsk orgellitteratur
Tirsdag 5.september kl. 19.30.

Salmekveld ved Stig Wernø Holter.
Stig Wernø Holter (f. 1953) er professor i kirkemusikk og
musikkteori ved Griegakademiet – Institutt for musikk,
Universitetet i Bergen. Han studerte kirkemusikk ved Norges
Musikkhøgskole og gjorde videre orgelstudier i København og
Stuttgart. Han har gitt en rekke orgelkonserter i inn- og utland.
Fri adgang. Kollekt ved utgangen.

David Scott Hamnes tar for seg følgende tema: «Luther
som kommunikator med fokus på salmer» Luther
brukte ulike kommunikasjonsformer når han skulle
fremme sitt budskap. Hvordan har disse fungert i
praksis?
David Scott Hamnes er født i Australia og har sin
musikkutdannelse derfra og England. Han flyttet til
Namsos i 1994. Han arbeider nå som seniorrådgiver
i hymnologi ved Kirkerådet, kantor i Ilen menighet i
Trondheim, og er universitetslektor ved NTNU.
Fri adgang. Kollekt ved utgangen.

Salmekveld med Eivind Skeie
Onsdag 1. november kl. 19.30

Tema: «Vi løfter opp den nye sang». Inspirasjonen
fra Martin Luthers salmeprogram og salmediktning.
Eyvind Skeie er en av vår tids aller mest sentrale
salmediktere. Han er også teolog og forfatter.
Han vil fortelle om hvorfor Martin Luther skrev salmer
og hvordan reformatoren fornyet den evangeliske
sangen. For å forstå dette er det nødvendig å se på
Luthers syn på menigheten, gudstjenesten, Bibelen og
undervisningen av de unge.
Fri adgang. Kollekt ved utgangen.

Konserter
Familiekonsert

Lørdag 24. juni kl. 11.00
Prokofievs mesterverk for barn og voksne: Peter og
ulven, framført av Bjørn Vidar Ulvedalen og Nils Arne
Helgerød. Arrangør Orgel Pluss.
Fri adgang. Kollekt ved utgangen.

Orgelkonsert i serien Orgel Pluss

Barokkensemblet Capella Cracoviensis
fra Polen
Tirsdag 25. juli kl. 20.00

Cappella Cracoviensis regnes som Polens beste og mest
berømte barokkensemble. De besøker Kristiansand
domkirke i regi av Vest-Agder Fylkeskommune, som
har et samarbeid med den lutherske katedralen
Fredskirken i Swidnica.
Programmet består av musikk fra tiden etter
reformasjonen med verker av komponistene Heinrich
Schütz, Johann Hermann Schein, Heinrich Ignaz Franz
von Biber og Marcin Mielczewski.
Billetter ved inngangen. Kr. 200,(studenter og ungdom kr. 100,-)

Søndag 9. juli kl. 18.00

Organist Stephen Farr fra London:
I det kjente musikkmagasinet Classic CD blir han
presentert som ”one of the brightest and most active
English recitalists” who ”plays with immaculate finish
and buoyancy” (Classic CD). Han er i vide kretser
ansett som en av de fineste organister i sin generasjon.
Billetter kr. 200 (ungdom og studenter 100) ved
inngangen fra klokken 17.30. Fordelskort FVN.
Ticketmaster

Klaverkonsert

Onsdag 13.september kl. 19.30
En av Norges fremste pianister i dag, Christian Ihle
Hadland, fremfører blant annet Goldbergvariasjonene
av J. S. Bach på kirkens gode Steinway-flygel. Denne
konserten gis i et samarbeid mellom Musikkens
Venner og Orgel Pluss.
Billetter kr. 200,-, medlemmer av Musikkens
Venner kr. 150,-, ungdom og studenter kr. 100,ved inngangen fra klokken 19.00. Fordelskort FVN.
Ticketmaster.

Orgelkonsert

Fredag 22.september kl.19.30
Organist Matthias Wager fra Storkyrkan,
Stockholms domkirke, gir en konsert der
improvisasjon kommer til å spille en vesentlig
rolle. Matthias Wager er kjent som en fremragende
konsertorganist og har blant annet spesialisert seg
i å improvisere over kjente og ukjente melodier.
Arrangør Orgel Pluss.
Billetter kr. 200 (studenter og ungdom kr. 100)
ved inngangen. Fordelskort FVN. Ticketmaster.

Lieder-recital

Fredag 29. september kl. 19.00
Ved sopranen Sky Ingram og pianist Somi Kim,
fra henholdsvis Australia og New Zealand, begge
bosatt i London.
De har opptrådt i mange sammenhenger, blant
annet ved konserter i St. Martins-in-the-Fields i
London. Sky Ingram gjestet Kristiansand i rollen
som Grevinnen i Figaros Bryllup i fjor og gjorde
stor suksess. Nå kommer de til domkirken med et
romanse-program bestående av verker av Richard
Strauss, Hugo Wolff og Gustav Mahler. Arrangør:
Orgel Pluss i samarbeid med Musikkens Venner.
Billetter kr. 200,-.
Medlemmer av Musikkens Venner kr. 150,-.
Ungdom og studenter kr. 100,-.

Orgel til lunsj

Onsdag 1.november kl.12.00
Torsdag 2.november kl.12.00
Fredag 3.november kl.12.00
Gratis adgang. Lunsj kr. 50,-

Messe i h-moll av J.S.Bach
Tirsdag 31.oktober kl.19.00

Kristiansand Domkor og Barokkanerne. Denne
messen ble av Bachs familie omtalt som «den
katolske messen» og den er forskjellig fra de
lutherske messene Bach hadde skrevet tidligere.
Det er den katolske messeteksten som ligger til
grunn for verket, men på enkelte punkter avviker
den likevel. Både fordi denne messen er ett av
musikklitteraturens aller største og viktigste
verk, og fordi den illustrerer overgangen fra
katolisisme til protestantisme, er det relevant å
fremføre denne på selve 500-årsdagen for Luthers
reformasjon. Arrangør Kristiansand Domkor.
Billetter kr. 300,- (ungdom og studenter
kr 150,-) ved inngangen. Fordelskort FVN.
Ticketmaster.

Orgelkonsert med Inger Lise Ulsrud
Torsdag 2. november kl 19.30

Orgel Pluss. Billetter kr. 200 (ungdom og
studenter 100 ved inngangen)

Requiem av Mozart

Lørdag 4.november kl.19.30
Stort, sammensatt guttekor, blant andre
medvirker Sølvguttene, Stavanger domkirkes
guttekor, Vanse guttekor Deo Gloria, Kristiansand
domkirkes guttekor.
Billetter kr. 200,- (ungdom og studenter
kr. 100,-) ved inngangen. Fordelskort FVN.
Ticketmaster.

Konsert ved Agder Symfoniorkester
Fredag 10.november kl.19.00

Luthers fødselsdag. På programmet står blant annet
Reformasjonssymfonien av Mendelssohn.

Billetter kr. 100,- Studenter gratis.

Kitchen Orchestra

Lørdag 11. november kl. 19.30
Kitchen Orchestra fra Stavanger, Jazz, crossover.
Billetter kr. 200,-.

Händels «Messias»
Søndag 17. desember:

Kristiansand domkor fremfører Händels «Messias»
med orkester og solister.

Billetter kr. 300,-Det tas forbehold om endringer i programmet.

Gudstjenester
Nåden alene

i reformasjonsjubileet

Søndag 27. august kl. 11.00
Temagudstjeneste
Sokneprest Aud Sunde Smemo forretter.

Allehelgensmesse

Søndag 5.november kl.11.00
Allehelgensmesse av Egil Hovland. Avslutning av Orgelfestuken og
markering av Allehelgensdag. Her medvirker det samme guttekoret som
fremførte Mozarts Requiem kvelden før.

Mennesker er ikke til salgs
Søndag 19. november kl. 11.00

Skaperverket er ikke til salgs
Søndag 17. september kl. 11.00
Temagudstjeneste
Sokneprest Aud Sunde Smemo.
Domkoret medvirker.

Frelsen er ikke til salgs
Søndag 15. oktober kl.11.00

Temagudstjeneste
Domprost Freddy Berg. Domkoret medvirker.

Jubileumsgudstjeneste
Søndag 29. oktober kl. 11.00

Biskop Stein Reinertsen, domprost Freddy Berg og kirkens prester.
Kammerkor fra St. Lamberti Kirche i Münster deltar. Trompet Jens
Forus.

International Worship Service
Søndag 29. oktober kl. 19.00
Gudstjeneste på engelsk

Temagudstjeneste. Internasjonal prest Odd Bjarne Ellefsen
og diakon Kristin Haugen. Domkirkens guttekor medvirker.

«Hvor ble det av helvetet?»

Temasamlinger
Teologicafé

Onsdag 11.oktober kl.19.30

Onsdag 18.oktober kl.19.30

Teologicafé. En kvartett professorer og lærere fra UiA
tar for seg «læren om de to utganger» - slik den var på
Luthers tid, og slik den er i dag. Pål Repstad, Paul LeerSalvesen, Tor Vegge og Frida Forsgren representerer
ulike faglige innfallsvinkler på dagens tema. Etter
presentasjonene innbys til samtale og debatt.
Billetter kr. 150,- (medlemmer og studenter kr. 100,-)

Professor Sylfest Lomheim (UiA) holder foredrag
om Luthers og reformasjonens betydning for
språkutvikling i Nord-Europa og Skandinavia.

«Mysteriet i trua»

Søndag 22.oktober kl.19.30:

Billetter kr. 150,- (medlemmer og studenter kr. 100,-)

Teater i Domkirken. Forestillingen
«Mysteriet i trua» bygger på tekster
av Jon Fosse og er produsert av
Stavanger Domkirke. Forestillingen
har vært presentert flere steder med
stor suksess.

Kirkekaffe

Søndag 15. oktober kl. 13.00
Kirkekaffe på Kristiansand Katedralskole Gimle for
domkirken og Oddernes menigheter
Luther i boksamlingen
Katedralskolen har en historisk boksamling på 10.000
bind. Samlingen er restaurert og har fått sitt sted i
vakkert innredede lokaler i den delen av bygningen
som tidligere var Gimle vgs. Lektor Atle Evje vil
presentere den delen av samlingen som omfatter
bøker og skrifter som har tilknytning til Martin Luther,
over 100 bind. Det blir enkel kirkekaffe i et tilstøtende
rom. Lektor Evjes orientering vil ta omkring en time.

Program for videregående skoler

Onsdag 18. oktober klokka 12.15 til 15.00:
Alle elever som har religion i tredje klasse i
videregående skoler i Kristiansand er invitert til et tre
timers undervisningsopplegg om Reformasjonen –
den gang og hva den betyr i dag.

Skuespillerne Mette Arnstad og
Hallgjerd Byrkjeland, begge fra
Rogaland Teater, opptrer sammen
med
Stavanger
Domkirkes
organist Vano Sarajishvili i denne
forestillingen som handler om Jon Fosses vei gjennom tvil og tro, fra utmelding
av Den norske kirke for mange år siden, til innmelding i Den katolske kirke i
moden alder. Arrangør Orgel Pluss.
Billetter kr 250,-. Fordelskort FVN. Ticketmaster.

«Om kirkens katolisitet»
Onsdag 25. oktober kl. 19.30

Teologicafé. Peter Halldorf tar for seg temaet «Om
kirkens katolisitet».
Billetter kr. 150,- (medlemmer og studenter kr. 100,-)

”Hvis jeg visste at
verden gikk under i morgen,
ville jeg likevel
plantet mitt epletre i dag.”
- Martin Luther -

