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Navn: Opførelse af Joseph Haydns ”Skabelsen” for soli, kor og orkester. 

Emne: Et interregionalt samarbejde mellem amatører og professionelle om et kirkemusikalsk 
storværk, hvor håbet er at åbne øjne og ører for den guddommelige virkelighed og knytte flere 
unge mennesker aktivt til koret og til kirkens gudstjenester og liv i det hele taget. 

Målgruppe: De unge sangere og musikere, de frivillige medarbejdere, sognet og tilhørerne. 

Tid, sted og aktør: September – november 2011, Dalum Kirke.  

Opnået støtte: Kr. 130.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2011.  

Projektets formål: Er lyset for de lærde blot? Nej, himlen under flere godt!  Dalum Kirkes store 
satsning med kirkeskole kombineret med opførelse af Haydns ”Skabelsen” involverende et 
forskelligartet og stort antal medvirkende og frivillige havde til formål at udbrede kendskabet til 
kirkemusik i almindelighed og til, i særdeleshed, at knytte flere mennesker i alle aldre og med 
forskellig baggrund til kirken. 

Projektets indhold: I Dalum Kirke opførtes ”Skabelsen” under medvirken af medlemmer fra 
Odense Symfoniorkester og unge musikere, Coro Misto og  Dalum Kantori under ledelse af  Søren 
Birch og Jane Laut. Opførelsen var afslutningen på et års arbejde med begrebet skabelse. 
Udgangspunktet var først at nærlæse den gammeltestamentlige skabelsesberetning sammen med 
teologer i vores kirkeskole. Dernæst at undersøge de kulturelle, politiske og kunstneriske nedslag 
der kan føres tilbage til fænomenet skabelse. Vi forsøgte hele tiden at forbinde forskellige 
fagområder med såvel en teoretisk som en sanselig tilgang til emnet. Den musikalske realisering 
var lagt tilrette i et samarbejde mellem amatører og professionelle. Den pædagogiske hensigt var, 
at de erfarne og dygtige, som havde nøgleposterne, skulle oplære de unge og mindre dygtige 
således, at de også i fremtiden kan arbejde med lignende initiativer.  

Erfaringer og resultat:  

Koncerten blev genstand for stor opmærksomhed både til den åbne kommenterede prøve, den 5. 
november og ved selve opførelsen den 13. november. Koncerten appellerede i overraskende høj 
grad også til ikke-koncert-vante mennesker, som lod sig forbavse over hvor umiddelbart ”let” det 
var at indleve sig i Skabelsesberetningen, fortalt med tonernes sprog. 

Koncerten blev en stor succes, og budgettet holdt. De gode resultater giver organist, kor, 
personale, de frivillige medarbejdere og menighedsrådet en fælles tro på, at noget stort kan 
gennemføres, hvis der er fælles vilje til det, og hvis der er tilstrækkeligt mange, der 
arbejdsmæssigt bidrager til at det kan lykkes. 

Koncerten har medvirket til at styrke ungdomskulturen omkring kirkens kor og kirken: 

 Øget bevidsthed om kirkemusikalsk storhed og stolthed over at være en del af fællesskabet 
omkring realiseringen af projektet. 

 Korsangerne har på eget initiativ planlagt og udført et reklamestunt på gågaden i Odense 
den 17. december, hvor de syngende og med banner reklamerede for julens og nytårets 
gudstjenester, herunder også et fantasifuldt julespil for børn. Kirkens ansatte og andre 
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frivillige bidrog med uddeling af løbesedler omkring emnet. Initiativet var helt i tråd med 
den nuværende kirkeministers råd om at anvende alternative kommunikationsformer. 

 Et udtalt ønske fra medvirkende, tilhørere og frivillige om at arbejde videre i dette spor og 
løfte opgaven med opførelse af et andet af kirkemusikkens sværvægtere. Et konkret forslag 
går ud på at udbygge samarbejdet med Coro Misto fra Aalborg og arrangere to opførelser 
af et givet værk, én i Jylland og én på Fyn. En del erfaring er opnået omkring samarbejde 
mellem ansatte og frivillige i forløbet, udvælgelse af musikere, korsangere og solister, 
billetsalg, bespisninger, planlægning af prøveforløb, praktisk afvikling af prøver og koncert, 
økonomiske aftaler og PR, for at nævne eksempler i flæng. 

Læs om projektet her: Det er muligt at se billeder fra projektet på hjemmeside 
www.dalumkirke.dk. Billederne kan tilgås under emnerne ”Musik” og ”Kalender”.  

http://www.dalumkirke.dk/

