Nyhedsmail - maj 2017
Kaj Munks Præstegård
Traditionen tro inviterer vi til Alsangsaften på præstegården d. 4.maj
I år er arrangementet lidt anderledes end sidst, da der deltager en
professionel musisk trio ved navn “Et letsindigt ord” der synger og
spiller musik fra besættelsestidens censurerede Danmark. En rigtig
alsangsaften indbærer selvfølgelig også at synge i fællesskab
velkendte fædrelands- og befrielsessange. Der vil også være en
kortere oplæsning fra Kaj Munks værker. Der vil være levende lys i
vinduerne.
Arrangementet starter som altid kl. 19.30 (har fejlagtigt været annonceret til 19.00)
Pris for arrangementet: 125 kr. inkl. kaffe/kage og adgang til museet. Tilmelding på tlf. 60 86 42
19
27. maj kl. 15-17- Foredrag: Kaj Munk, sandhedsvidne og martyr
Oplev Kaj Munks liv og levned på en ny og spændende måde til et foredrag, der er suppleret med
musik fra Kaj Munks samtid.
Oplevelsen handler om Kaj Munks liv, værker og betydning. Foredragsholder
sognepræst Annette Wiuf Christensen, Tystrup - har siden sin tidlige ungdom
læst Kaj Munks værker og studeret hans biografi og samtid. Der er de seneste år
skrevet en del om Kaj Munk ikke mindst uden for Danmarks grænser, hvor han
har haft stor betydning for frihedskampen i forskellige brændpunkter. Foredraget
vil også afspejle denne vinkel.
Foredraget bliver suppleret af trioen Corde di gioia -Strings of Joy
med musik fra Kaj Munks samtid. Mange komponister var dybt
berørte af tidens begivenheder, af krigene og de politiske og
kulturelle udviklinger i Europa og verden. Det gav de udtryk for i
deres musik. Der vil være uddrag af værker af Carl Nielsen,
Rachmaninoff og Elgar m.fl. og fællessange til tekster af Kaj Munk og selvfølgelig er "Den blå anemone" med.
Pris: 150 kr. - inkl. kaffe og kage og entre til museet. Tilmelding på tlf.: 60 86 42 19

Flere oplysninger om arrangementerne på museets hjemmeside www.levendehistorie.dk - LINK

