Musik i sommarkväll
Torsdag 2 augusti kl 19 i Värö kyrka

Elisabeth Feldt, sång
Louise Muhl, orgel och piano

Älskar du för skönhets skull, älska mig ej då.
Älska solen, älska solen, se i gull,
yppigt hennes lockar glänsa i det blå.
Älskar du för ungdoms skull, älska mig ej då.
Älska våren, älska våren, den är full
jämt av friska rosor, mina snart förgå.
Älskar du för skatters skull, älska mig ej då.
Älska havsfrun, älska havsfrun, pärlor, gull,
skogar av koraller hon dig bjuder på.
Älskar du för kärleks skull, o så älska mig.
Kärlek har jag, kärlek har jag trohetsfull
Den har länge tillhört, tillhört dig min vän.
Upptecknad efter Anna Sjöbom
Enviken, Dalarna.

Finns det kärlek för kärlekens egen skull? Frågan har alltid besvärat
människan. I den svenska folksångstraditionen kunde den ställas
såsom här ovan med Anna Sjöboms ord. I tysk romantisk tradition
lägger Friedrich Rückert nästan samma ord på plats till toner av Clara
Schumann. Kyrkans egen berättelse skildrar den stormiga och lugna,
dramatiska och trygga, finstilta och överväldigande kärlekshistorien
mellan Jesus Kristus och hans folk. Den pågår här och nu. Välkommen
att vara en del av den.

PROGRAM

W. A. Mozart (1756-91)

ur Mässa i c-moll KV 427
Laudamus te
Vi lovar dig, vi välsignar dig. Vi tillber och ärar dig.

Johannes Brahms (1833-97) ur Klavierstücke Op. 118
Ballade i g-moll (nr. 3)

Clara Schumann (1819-96)

Tre sånger Op. 12 (Friederich Rückert)
Liebst du um Schönheit (nr 4.)
Er ist gekommen (nr. 2)
Warum willst du and’re fragen (nr. 11)

Franz Schubert (1797-1828) ur Vier Impromptus Op. 90
Andante i Gb-dur (nr. 3)

Felix Mendelssohn (1809-47) ur Psalm 42 Op. 4
Meine Seele dürstet nach Gott
Min själ törstar efter Gud, efter levande Gud. När
skall jag få träda fram inför hans ansikte?

Församlingssång Sv. Ps. 189:1-4
Aftonbön
Församlingssång Sv. Ps. 189:5-7

J. S. Bach (1685-1750)

Fuga ”Gigue” BWV 577

Henry Burleigh (1866-1949) ur Spiritual Songs
By an’ by
Deep river
Ev’ry time I feel the Spirit

Medverkade gjorde
musikerna Louise Muhl och Elisabeth Feldt.

