
I JOHANN SEBASTIAN BACHS FOTSPOR 

- med domorganist Espen Melbø og reiseleder Yngve Leonhardsen 

Etter vellykket premiere i 2022 inviterer vi på nytt til musikk- og kulturhistorisk tur til 
Tyskland  (7.juni -14.juni 2023) 

Weimar og Leipzig, Arnstadt og Köthen, Eisenach og Mühlhausen. Alle var de 
stasjoner i Johann Sebastian Bachs liv. På denne reisen skal vi oppleve disse 
stedene - og flere til. Espen Melbø, domorganist i Tønsberg, vil underveis fortelle 
om Bachs liv og musikk og spille for oss på noen historiske orgler. Espen er 
utdannet i Leipzig, har vært organist i dette området i flere år - og kan sin Bach. 

I tillegg til turens røde tråd vil Yngve Leonhardsen, som bor i Dresden, fortelle om 
historien til denne delen av Tyskland fram til i dag og vise oss noen av regionens 
mange flotte severdigheter. 

Onsdag 7. juni   Wittenberg - ingen Bach uten Luther 

Fly fra Oslo til Berlin kl. 07:30. Johann Sebastian Bachs kanskje viktigste inspirasjonskilde 
var Martin Luther, og Bach blir ikke uten grunn kalt «Den femte evangelist». I byen ved 
Elben ser vi bl. a. den berømte slottskirkedøra, hvor reformatoren publiserte sine 95 teser. 

Torsdag 8. juni   Köthen - kreative år 

I tjeneste hos fyrst Leopold av Anhalt-Köthen opplevde Bach sin kanskje mest produktiv 
periode og skapte blant annet Brandenburgkonsertene. I Sangerhausen får vi høre et 
orgel fra Bachs tid før besøk i Europarosarium, parken med verdens største rosesamling!




Fredag 9. juni  Mühlhausen - mellomspill 

Før vi ankommer middelalder-pregede Mühlhausen skal vi se et gigantisk oljemaleri fra 
DDR-tiden - med et høyst uventet bildeprogram! Besøk i det godt bevarte gamle rådhuset 
samt i den gotiske kirken i Mühlhausen, der Bach var kantor. 


Lørdag 10. juni   Eisenach og Arnstadt - den unge Bach 

I Eisenach blir det omvisning i Bach-Haus, inkludert en liten konsert på historiske 
instrumenter, før vi besøker kirken der Johann Sebastian ble døpt. Wartburg, der Martin 
Luther oversatte Det nye testamentet til tysk, får vi også med oss.

	 Arnstadt er nært forbundet med musiker-familien Bach, som var et begrep i 
Thüringen lenge før Johann Sebastians tid. Vi besøker Schlossmuseum og Bach-Kirche.


Søndag 11.juni  Weimar og Weißenfels - i hertugelig tjeneste 

Før Weimar ble «hovedstaden» i Opplysningstidens Europa var Bach organist og 
konsertmester ved hoffet. Byvandring og fritid i flotte Weimar. Hoffet i Weißenfels 
forbinder Bach med både Händel og Heinrich Schütz. Museumsbesøk.


Mandag 12. juni   Naumburg - Orgel, vin, Nietzsche 

I Naumburg, Friedrich Nietzsches hjemby, besøker vi både verdensarv-domen og 
St.Wenzel, kirken som huser det mest berømte av «Bach-orglene». Så blir det vinsmaking 
i Tysklands nordligste vindistrikt. Ankomst til hotellet i Leipzig i god tid før konsert på 
Bachfest; Matteuspasjonen. Billetter kan bestilles ved påmelding (ikke inkl.).


Tirsdag 13. juni   Leipzig - Bachs blivende sted 

Byvandring gjennom handels-, musikk-, bok- og revolusjons-byen Leipzig, der 
Thomaskantor Johann Sebastian Bach virket i hele 27 år. Vi blir også bedre kjent med 
Bachs «gjenoppdager», Felix Mendelssohn-Bartholdy. Konsert: Goldbergvariasjoner. 

Onsdag 14. juni   Merseburg - arven etter Bach 

I Merseburg får vi omvisning i det flotte og historisk viktige slotts- og domkirke-komplekset 
før konsert og presentasjon av stedets berømte orgel. Franz Liszt skrev sitt kanskje mest 
kjente orgelverk for nettopp dette instrumentet. På bussturen til flyplassen i Berlin går 
Espen i dybden Bachs påvirkning på musikkhistorien. Flyavgang kl. 20:30. 

«Tusen takk for en strålende tur. Jeg har lært mye nytt og ikke minst fått nyte fantastisk 
musikk.» Sigrid Louise, Oslo 

Pris: 17 250 kr per person i dobbeltrom (ved 30 deltakere). Eneromstillegg: 2 000 kr 
Påmelding til Yngve Leonhardsen på e-post yngvele@gmail.com innen 01.02.2023 

_______________________________________________________ 
Elbelandtours Yngve Leonhardsen, Frühlingsstraße 11, 01099 Dresden. info@elbeland.eu, + 49 17683043865


