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Navn: Fejring af Reformationen 

Emne: 1. trin i fejringen af Reformationen – Katolske Påskemusikmesse anno 1515 

Målgruppe: Alle interesserede kirkegængere 

Tid, sted og aktør: Foredrag Aars Kirkecenter, Nordjylland d. 9/4 – 2014 kl. 19:30. Opførelsen af 

påskemessen. Aars Kirke d. 13/4 – 2014 kl. 19.30. Foredrag Mejrup Kirke, Vestjylland d. 21/4 – 2014 

kl. 19.00. Opførelsen af påskemessen i Mejrup Kirke d. 21/4 kl. 20.15. Aktør: Projektleder for Fejring af 

Reformationen; Musikhistoriker og dirigent, Jan Mygind, Aars Kirke Koncertkor, Organist Morten 

Ladehoff. Koret består af en række professionelle og semiprofessionelle sangere. 

Opnået støtte: 140.000 kr. 

Projektets formål: Projektet vil gennem foredrag og den rekonstruerede katolske påskemusikmesse, 

som den kunne have taget sig ud i 1515, skabe oplysning og viden omkring, hvad Reformationen, med 

udgangspunkt i de musikalske led, har haft af betydning for gudstjenestens udvikling, frem mod den 

form vi kender i dag. Musikken har til alle tiden været et vigtigt og betydningsfuldt redskab til at 

formidle, varetage og understrege ordet i gudstjenesten. Formålet er at skabe større oplysning 

omkring, - og bredere forståelse hos den almindelige kirke- og koncertgænger for gudstjenestens 

opbygning og forankring gennem denne før-reformatoriske påskemusikmesse – alt sammen med 

udgangspunkt i kirkemusikken. Påskemusikmessen er den første opførelse af en række før- og 

efterreformatoriske musikgudstjenester op til fejringen af Reformationen i 2017.  

Projektets indhold: De musikalske led fra den katolske påskemusikmesse anno 1515 er blevet samlet 

og arrangeret således, at de lader sig udføre af et moderne 5-stemmigt kor. I forbindelse med 

opførelsen af Påskemusikmessen anno 1515 har der været forudgående foredrag.  

Erfaringer og resultat: Der har været stor interesse for projektet, og det har været et berigende og 

øjenåbnende projekt at beskæftige sig med musikken, der rummer stor skønhed. Nogle af de ældste 

gregorianske hymner er over 1000 år gamle. Det har været en spændende og lang proces at samle 

musikken og rekonstruere de musikalske led, som en påskemesse kunne have taget sig ud i anno 1515. 

Musikken er uhyre smuk, men særlig Josquin Despres’ musik er yderst tidskrævende for dirigent og 

ensemble at indstudere, da musikken rummer mange komplekse polyfone passager, men med 

omfattende prøvearbejde forløser musikken sig smukt. Organistens opgave har været at spille 

processionsmusik, og her fungerer det optimalt med en organist, der kan improvisere frit i 1500-tals-

stil. Det forudgående foredrag har været til stor gavn for kirkegængerne. De har haft en stor historisk 

kontekst og ramme at opleve Påskemusikmessen anno 1515 ud fra.  

Læs om projektet her: Facebookside: Reformationen 500 år 

Øvrige oplysninger: Noder kan rekvireres ved henvendelse til projektleder Jan Mygind. 

Janmygind@gmail.com Munkekutterne, de medvirkende har benyttet ved opførelserne, er venligst 

blevet udlånt af Operakompaniet, EnOpera. 
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