
Finalekoncert 
Chorus Soranus 

 3 x J.S. Bach 

Bach komponerede i 1721 seks koncerter med varierende 

besætning, som han tilegnede markgreven af Brandenburg-

Schwedt, Christian Ludwig. Bach ønskede med de seks koncerter 

at demonstrere sine færdigheder i kompositon. Ved denne 

koncert opføres den første af Brandenburgkoncerterne (BWV 

1046), der fremhæver horn, obo og violin.  

Bach komponerede som kantor i Leipzig mindst 200 kantater til 

brug ved gudstjenesterne i byens kirker. Kantaten ”Ich liebe den 

Höchsten von ganzem Gemüte” (BWV 174) er skrevet til 2. 

pinsedag 1729. Kantaten indledes med en sinfonia, altså et stykke 

musik uden tekst. På Bach tid genanvendte man i stor stil 

eksisterende musik efter behov. Således er musikken her identisk 

med 3. Brandenburgkoncerts første sats, dog for andre 

instrumenter. Det er den 102. kantate-opførelse af Bachs Kantater 

i Sorø Klosterkirke. En tradition, Knud Vad indledte i 1970erne. 

Bachs fire korte, såkaldt lutherske messer står ofte lidt i skyggen af den store h-mol-messe. Det er i 

virkeligheden ganske uretfærdigt, for det det er kompositioner af meget høj standard. F-dur-messen (BWV 

233), som opføres ved koncerten den 25. august er den første af de fire og blev komponeret i 1738, mens 

Bach var kantor i Leipzig. De fire messer består alle af seks satser til af Kyrie- og Gloria-leddene.  ”Credo” er 

også blevet sunget til messen, men ikke som del af de særlige kompositioner, Bach udfærdigede til 

opførelse ved særligt højtidelige anledninger. Selv om det var en luthersk gudstjeneste, komponerede Bach 

musikken til den latinske tekst. 

 

Ved koncerten medvirker ”Det Unge Kammerorkester”, sopranen Nina Bols Lundgren, kontratenoren 

Daniel Carlsson og bassen Jakob Vad, der alle tidligere har medvirket ved koncerter i Sorø. Alle tre er 

særdeles velegnede som solister i barokkens musik. Endvidere medvirker ”Chorus Soranus”. Dirigent ved 

koncerten er Svend Lyngberg. 

 

 

 

 

10. koncert 
Sorø Klosterkirke 

Søndag den 25. august kl. 

16.00 

Programintro kl. 15.45 

Program:  

Musik af Bach 

Varighed:  

Ca. 1½ time med pause. 

Entré 130 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 


