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Billedfortællingen handler om:

- Væversønnen Kingo, der indynder sig hos konge og adel og bliver 
biskop i Odense

- Kingos sanseglæde og iagttagelse fra muntre og humoristiske 
ungdomsskriblerier til krasse og kraftfulde salmer

- Kingos flotte salmer skrevet i et vældigt digterisk sprog
- Tiden efter Luthers reformation, der fører til barok og enevælde i 

Danmark

Vidste du, at Kingo

- som 15-årig blev sendt til latinskolen i Frederiksborg – efter sigende 
på grund af en flirt med en ung pige

- at skolen lagde stor vægt på musik og sang foruden dansk sprog og 
litteratur

- som ung var huslærer ved Tissø og skrev ”Sæbygårds ko-klage”
- forelskede sig i den unge præstefrue Sille Balchenborg, men først fik 

hende, da manden døde
- skrev muntert og sanseligt om kærlighed og erotik og skamløst 

smigrende til landets magthavere
- var en betydelige politisk forfatter

”Alting har sin foranderlig lykke” (DDS 46)

Thomas Kingo voksede op i skyggen af 30-årskrigens ubeskrivelige 
grusomheder. Folk var vante til at tage afsked med livet. Tonet af tiden skrev 
han derfor om liv og død, glæde og sorg, medgang og modgang, lykke og 
ulykke. Lykken blev fortolket i himmel-metaforer og fungerede til  trøst og 
forklarelse midt i en skelsættende og ofte smertefuld livsskæbne

Barokken er perioden, hvor oplysningstiden bliver til. Og en modernisering 
af kristenlivet finder sted. Det er de forhold pietismen og den moderne 
individualisme bygger videre på. 

I ord, billeder og levende musik fortæller vi om Thomas Kingo og hans rolle 
som digter og præst i enevældens Danmark. Fortællingen trækker tråde fra 
Luthers reformation til den gryende vækkelse i pietismen.

Vi spiller musik fra barokken på fløjte, klaver og cembalo, og publikum får 
lejlighed til at synge med på nogle af Kingos salmer.

”Jeg haver sat disse Aandelige morgen og Aften-Sange… under nogle Melodier, 
som ellers af mange sjungis med forfængelig Ord: Jeg haver dermed vildet gjort 
de velklingende og behagelige Melodiers så meget mere Himmelske, og dit sind 
dis mere Andægtigt…”  
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Søren Juhls repertoire omfatter: 

Musikalske billedfortællinger om
• Martin Luther 
• Thomas Kingo (2019)
• Hans Adolph Brorson (2020)
• N.F.S. Grundtvig (2021) 
• B.S. Ingemann (2021) 
• Johann Sebastian Bach 
• Carl Nielsen

Temakoncerter: 
• Romantik, håb og kærlighed (klaver, cello, fløjte) 
• Halfdan Rasmussen og hans viser (klaver, fløjte, sang)
• Nytårs- og festoptrædener (jazzklaver, fløjte) 

Koncerter og billedfortællinger varer 5 kvarter. 

Søren Juhl er cand.theol. og fløjtenist. Tidligere præst og højskoleforstander. 
Han har skrevet bøger om mad og vin og arrangeret kulturrejser. 
Han er desuden foto-entusiast og medejer af fotoskolen www.fotografværkstedet.
dk. 

Søren Juhl optræder med koncerter og musikalske billedfortællinger i kirker, på 
biblioteker, højskoler og aftenskoler i hele Danmark. 
Det er blevet til over 250 koncerter. Han spiller sammen med pianist.

LÆS MERE OM KONCERTER OG MUSIKERE, PRISER OG VILKÅR PÅ WWW.SØRENJUHL.DK
KONTAKT: SØREN VOIGHT JUHL, TLF 31689899, INFO@SØRENJUHL.DK
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