Pressemeddelelse
Teaterkoncerten ”En mand, der hed Martin”
Sct. Nicolai Kirke 8. september kl. 19.30 og 9. september kl. 15.00.
Luther slog - som bekendt - sine 95 teser mod afladshandelen op på kirkedøren i Wittenberg den
31. oktober 1517.
I år (2017) fejres 500 -årsjubilæet for denne begivenhed, som ikke blot forandrede kirken i mange
lande, men også fik indvirkning på vores måde at tænke på.
I Svendborg blev der i 2015 nedsat et udvalg, som skulle arbejde med, hvordan man i Svendborg
Provsti kunne markere den store begivenhed i vores luthersk-evangeliske kirke. Vi blev i udvalget
hurtigt klar over, at vi gerne ville sprede kendskabet til Luther og reformationen via et
reformationskirkespil.
Og hvem var mere nærliggende at kontakte end kulturjournalist Marianne Kjær, kunstnerisk leder
af Fritidsteatret, byens familieteater for børn, unge, voksne og seniorer, og som også havde
udviklet flere kirkegårdsspil.
Marianne Kjær var heldigvis så begejstret for ideen, så hun påtog sig at skrive et teaterstykke, som
fik titlen ”En mand, der hed Martin”, og at instruere det. Den musikalske side af stykket er lagt i
hænderne på organisten ved Sct. Nicolai Kirke, Tore Bjørn Larsen.
Efter måneders arbejde kan vi nu se konturerne af en gigantisk teaterkoncert i familiehøjde.
Vi følger livet i Luthers familie fra Luther var ung, og til han blev ældre. Ud over Luther har hans
hustru, Katharina von Bora en fremtrædende plads sammen med børnene. Paven og de fynske
kirkegængere anno 1517 har også en stemme. Stykket forener altså på genial måde det globale og
det lokale perspektiv på reformationen.
På rollelisten er så kendte skuespillere som Lars Simonsen og Tina Kruse Andersen sammen med
de unge talenter Laura Teglhøj, Lars Bo Jensen og Simon Kabel.
Dertil kommer hele den musikalske side, hvor Luthers salmer synges af udvalgte korsangere. Tore
Bjørn Larsen har leget lidt med nogle af de kendte melodier til Luther-salmerne, og det er der
kommet nye og alligevel genkendelige melodier ud af. Reformationen skal jo ikke stivne, men altid
give plads til nye forandringer.
Vi glæder os til at præsentere en stor og flot opsætning af livet, som det blev levet af ”en mand,
der hed Martin”.
Mød ham og kredsen omkring ham i Svendborg, Sct. Nicolai Kirke, den 8. september kl. 19.30
eller den 9. september kl. 15.00.

Der er gratis adgang. Billetter kan fås ved henvendelse følgende steder:
Kirkekontorerne i Sct. Nicolai Kirke, kirkekontoret i Hesselager, Bjerreby præstegård, Stenstrup
Præstegård og Vester Skerninge Præstegård i tidsrummet 1.-21. august.

Yderligere information kan fås hos: Liselotte Kirkegaard. E-mail: LiKi@km.dk.
Marianne Kjær. E-Mail: makj@faa.dk

