
Tema: “Det moderne menneske og de syv dødssynder” 

Onsdag den 9. oktober 

Sted: Kulturmaskinen 

Farvergården 7 

5000 Odense C 

 

Kun for medlemmer - særskilt pris kr.75,00 

 (pga. forplejning og biografbillet), betales senest 

tirsdag den 1. oktober til konto nummer, se side 3 

 

Kl. 10.00 - 12.00  
Ved Martin Herbst præst, forfatter og foredragsholder 

Målet er mere livsmod og livsglæde. Rejsen dertil er en ny forståelse af de syv 

dødssynder. I foredraget DET MODERNE MENNESKE OG DE SYV 

DØDSSYNDER gør Martin Herbst op med samtidens negative, fejlagtige syn 

på synd og viser, at de syv dødssynder er nøglen til at forstå, hvordan vi lever 

helhjertet, nyder livet sammen og gør verden til et bedre sted for vore efter-

kommere 

 Med vanlig dedikation og indsigt vender Martin Herbst i DET MODERNE 

MENNESKE OG DE SYV DØDSSYNDER mængder af litterære og idéhisto-

riske sten i sin søgen efter sandheden om de syv dødssynder. Hvordan opstod 

traditionen om de syv dødssynder? Hvorfor har den spillet en afgørende rolle 

for det vestlige menneskes selvforståelse, dannelse og kultur? Hvem er de 

toneangivende dødssyndstænkere gennem historien? Var der andre end Martin 

Luther, der tog fejl, når de vendte de syv dødssynder ryggen? Og hvordan kan 

vi som moderne mennesker forstå os selv bedre og udvikle os godt ved at be-

gribe de syv dødssynder til bunds? 

 I foredraget formidler Martin Herbst svarene på disse spørgsmål, og undervejs 

bliver det tydeligt, at læren om de syv dødssynder ikke repræsenterer et uhel-

digt levn fra en mørk fortid, men en kilde til selverkendelse, spiritualitet og 

livsmod. 

 

Martin Herbst slutter foredraget med 10 minutters intro til filmen 

Amadeus 

 



 
 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost i Studenterhuset                    

(Drikkevarer betales særskilt)                                      

 

Kl. 12.45 - 15.45: Film ”Amadeus” i Café 

biografen 

 

Filmen er instrueret af Miloš Forman 

Medvirkende: F. Murra, Abraham. Jeffrey Jones, Christine Ebersole, 

Tom Hulce, Elizabeth Berridge mf. 

Længde180 min. 

 Da Amadeus kom frem i 1984, vandt den otte 

Oscars, der iblandt for bedste film, og det er let 

at se hvorfor. Det er en stor, flot og lang film 

med et gennemført (over 200 år gammelt!) 

lydspor. 

Musikken er i sig selv en ligeså vigtig medspiller i den dramatiske jalousihi-

storie som Mozart og Salieri, og de tre følger hele tiden hinanden og bestem-

mer hinandens skæbne. Da den unge Mozart således møder den ældre maestro 

for første gang, har denne skrevet en melodi specielt til Mozart. Den unge fløs 

sætter sig straks ved pianoet og begynder improviserende at vise, hvorledes 

Salieris banale melodi kan forbedres, så den rent faktisk bliver værd at lytte til, 

hvilket sætter kimen til jalousispillet i gang. 

Pause undervejs m. kaffe og kage 

Handlingen i dette drama udspiller sig i Wiens 

gader (for øvrigt filmet i Prag, hvor man fandt 

at udviklingen ikke havde ændret sig synderligt 

i de sidste par århundreder) og i de flotte opera-

er, hvor der hverken er sparet på kulisser eller 

farvestrålende kostumer. Det er i det hele taget 

en gennemført stemningsmættet film, og efter-

som Thomas Edison ikke var født endnu, er en 

stor del af scenerne holdt i naturlig belysning. Der blev således brugt ikke 

mindre end 27.000 stearinlys under optagelserne! 

Se mere: https://filmz.dk/film/amadeus-director-s-cut 

https://filmz.dk/film/amadeus-director-s-cut

