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MartinMartin
MUSIKALSK BILLEDFORTÆLLING OM MARTIN LUTHERER EN BILLEDFORTÆLLING OM MARTIN LUTHER

 mennesket og musikken mennesket og musikken



Martin Luther Im Kreise
Næst efter Gud er musikken det, som mest fortjener at fejres, sagde Martin Luther. 

Vidste du,  at  Luther  var

-  en habi l  lut -  og f lø jtespi l ler,  som også komponerede
-  en  mand,  der  gerne sang og spi l lede med s in  fami l ie

I  ord ,  b i l leder  og levende musik  fortæl ler  v i  h istor ien om Mart in  Lu -
thers  l iv  og hans kamp for  at  reformere k i rken og f inde g lædens Gud.

Vi  spi l ler  sa lmer  af  Luther  og nyere  k lass isk  musik  på f lø jte  og k la -
ver,  og publ ikum får  le j l ighed t i l  at  synge med. 

Lutherrosen
Martin Luthers personlige segl fra 1530 og udbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke

Bi l ledfortæl l ingen handler  om

 Mennesket  Mart in  Luther 
 Luthers  salmer  og komposit ioner
 Steder,  hvor  Luther  levede og v i rkede
 Luthers  indf lydelse  på k i rkens reformation
 Luthers  indf lydelse  på musik  og salmer  i  samtiden og i  dag

Vidste du,  at  Luther  var

-  en  fo lkel ig  d igter,  der  skrev enkle  og mundrette  salmer
-  et  menneske,  der  t roede på musikkens opløftende v i rkning  




