
 

Korweekend 

Fredag d. 1. okt. kl. 16 -21 og lørdag d. 2. okt. kl. 9 - 16 

 

Årets korweekend kommer til at rumme tre vidt forskellige værker fra forskellige epoker. 

Joseph Haydn: Missa Brevis Sancti Joannis de Deo 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Wer nun den lieben Gott läßt walten (koralkantate)  

Søren Birch: Vor Gud han er så fast en borg (koralkantate)  

Søren Birch er dirigent, og udover koret af studerende ved kirkemusikskolen samt evt. et begrænset antal 

andre interesserede. Ved korweekenden i år bliver koret ledsaget af et ensemble bestående af 

strygekvartet og orgel.I alle tre værker er der desuden sopransolo.  

Værket opføres ved en koncert i Løgumkloster Kirke lørdag d. 2.10. kl. 15. 

Det første værk er af Haydn. Her er vi i den wienerklassiske periode med en latinsk messe i den romersk-

katolske tradition. Det er en såkaldt Missa brevis som betyder kort messe. Som regel er Credo-satsen 

udeladet i denne type messer, fordi det er den længste tekstdel, med det formål at spare tid i 

gudstjenesten. Haydn har dog alle led med og han har på genial vis komprimeret teksten ved i Gloria og 

Credo, på samme tid, at lade de fire stemmer synge hver sin del af teksten! Det sparer tid men gør det 

ikke nemmere at forstå teksten.Til gengæld er musikken liflig og sangbar i Haydns og velklingende og 

opfindsomme stil. 

Benedictus-satsen er for solosopran og orgel. Af samme grund af messen tilnavnet Kleine 

Orgelsolomesse. 

”Wer nun den lieben Gott läßt walten” er en af Mendelssohns i alt 8 koralkantater. På dansk hedder 

salmen ”Hvo ikkun lader Herren råde”. Det er den samme melodi som synges i danske kirker men i en 

anden rytmisk udformning. Koralkantate betyder at værket er bygget over en salme. Typisk behandles 

hvert af salmens vers for sig med hver deres karakter men i øvrigt kan kantaterne udformes på meget 

forskellig vis. Mendelssohn har en sats for hvert vers. I den tyske version af teksten er der fire vers, første 

sats er en enkel koral, anden sats fuga, tredje sats sopransolo og fjerde sats unison koral. Formen er 

klassisk med referencer til Bach. Tonesproget er romantisk i Mendelssohns smukke og klangfulde stil. 

”Vor Gud han er så fast en borg” er også en koralkantate. Værket er i en sats med overgange mellem 

versene. I vers 1 og 4 synges salmen som vi kender den, men i ny harmonisering. I vers 2 og 3 synger 

sopransolist og kor sammen og disse to vers har en mere dramatisk udformning, især tekstafsnittet ”og 

myldred djævle frem på jord…” har fået en indgående behandling, hvilket bl.a. understøttes af 

instrumentalensemblet. Det melodiske stof er her helt nyt, men bygger på brudstykker af melodien. 

Tonesproget er til dels moderne, men med stærk tonal forankring. De mere moderne klange tjener til at 

understøtte det dramatiske i teksten. 

Der afholdes en forprøve fredag, d. 17. september kl. 16-20.30 i Løgumkloster, hvor alle, der har 

mulighed, bør komme. Forprøven giver det bedste afsæt til at arbejde mere i dybden med musikken, når 

vi mødes fredag, d. 2.10. 

Pris for deltagelse er kr. 100,-, der dækker kornode samt kaffe/kage ved prøverne.  



 

 

 

 

Tilmelding via vores hjemmeside eller ved at aktivere følgende link:  

https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/564  

Fristen for tilmelding er den 22. september. 

Efter tilmelding aftales bestilling af måltider i forbindelse med prøverne, hvis det ønskes. Der er desuden 

mulighed for at aftale overnatning d. 2.-3. okt., hvis det ønskes. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkemusikskolen tlf. 74 74 40 70 eller mail: 

lkms@km.dk 
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