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Navn:  Christian Høeg og Lene Bekhøi 

Emne:   Sang og musik 

Målgruppe:  Børn: 3. - 4. Klassetrin. 

Tid, sted og aktør:  Tirsdag d. 8. april, Sortebrødre kirke Viborg. Der var ca. 540 
deltagende børn til to fortællekoncerter med prinsens Musikkorps 
og fortæller Gitte Elsborg 

Opnået støtte:  80.000 kr. 

Projektets formål:  At knytte sang, musik, fortælling, kirke og skole sammen i et let  
 anvendeligt koncept, så påskens fortælling når ud over 
kirkerummet. 

Projektets indhold:  Projektet tager udgangspunkt i Selma Lagerløfs fortælling om 
rødhalsen, fra novellesamlingen ’Kristuslegender’, 1909. Under den 
konkrete fortælling om, hvordan rødhalsen fra den første 
begyndelse arbejde på at få sine røde fjer, gemmer sig en fortælling 
om det ultimative offer og barmhjertighedens væsen. Projektet 
består af et undervisningsmateriale – bl.a. om K.E. Løgstrups teorier 
om spontane livsytringer – samt 7 tilhørende sange med noder og 
becifringer. Afsluttende kirkekoncert op til påske, hvor 
professionelle musikere, aktuelt Prinsens Musikkorps, et 16 mand 
stort orkester., de tilmeldte klasser, og trænet en fortæller til at 
binde det hele sammen. Hver klasse får en involverende opgave til 
koncerten. Projektet henvender sig til 3. – 4. Klassetrin. Det er 
tværfagligt repræsenteret ved fagene kristendom, musik og dansk 
og er udarbejdet i overensstemmelse med Fælles Mål for 
folkeskolen. Projektet er udviklet som let omsætteligt til 
lokalt/regionalt brug, for alle interesserede skoler og kirker. 

 

Erfaringer og resultat:  Alle aftaler med lærere og elever, kirken (præster og kirketjener) 

musikere, fortæller og ikke mindst indbyrdes var filet på plads. Men 

endnu kendte vi kun projektet som tanke og teori. 

Den 8. april 2014 skulle fire for hinanden ubekendte blive til ét gennem 

to fortælle-koncerter i Sortebrødre kirke: børnene havde øvet sangene, 

musikken havde øvet Christians arrangementer, Christian og Prinsens 

Musikkorps havde øvet på musikken - og fortælleren havde øvet sig på 

Selma Lagerløfs fortælling om rødhalsen. Nu var spørgsmålet: Ville det 

fungere i praksis? 

 

Dørene åbnede for børnene og deres lærere en halv time før selve 

koncerten gik i gang, så der var tid til både at finde sine anviste pladser 



Den folkekirkelige Udviklingsfond  Projektbeskrivelse 
  Dokument nr. 72369/14 

og til en opvarmning og briefing af børnene i forhold til hvordan det hele 

nu skulle foregå v/ Lene 

 

Forældre og bedsteforældre og andre interesserede var inviteret med som 

publikum og fyldte godt op i sideskibene.  

Hvad siger lærerne: 

- Godt og gennemarbejdet materiale 

- Fungerede godt med musikalsk hjælp fra YouTube 

- Tværfaglighed ”tvinger” til samarbejde – det er godt. 

- fortælle-koncerten en stor oplevelse for både børn og voksne 

- Vil gerne være med til at synge sammen en anden gang – men har nok ikke 

overskud til at være ”motor”. 

- Dejligt med den fortættede stemning i Sortebrødre kirke – men forældre 

syntes godt, der kunne have været mere publikumsplads 

 

Projektet er for os at se gået rigtig godt. Vi var godt forberedte, tingene 

er gennemarbejdede – og folk har været hjælpsomme og 

imødekommende og har arbejdet rigtig godt med. 

 

Man skal nok regne med meget opfølgning både i forhold til info og 

manglende tilbagemeldinger fra skolerne. Interessen var stor, men der 

skal alligevel gøres et ret stort efterarbejde. 

 

Dygtige musikere er en gave til en større fortælle-koncert. Vi var heldige 

med Prinsens Musikkorps, men mindre kan også gøre det.  

 

Det er ligeledes en god ide at prioritere en dygtig fortæller/skuespiller, 

der holder børnene i ånde, hvis man vil ”det store” med mange børn. 

 

Men projektet er også afprøvet med en enkelt klasse og klaver som det 

eneste instrument og forældre/yngre klasser som publikum.  Man kunne 

evt. flytte forestillingen over i den lokale kirke. F.eks. har to 4. klasser 

fra Skals Skole efterfølgende lavet deres egen ”musical-version” i den 

lokale kirke. Materialet kan utvivlsomt anvendes og fortælle-koncert kan 

afvikles i mange variationer. 

 

En enkelt skole valgte bare at øve sangene og deltage i fortælle-

koncerten. Det kan sagtens lade sig gøre, men i den form får påsken som 

tema selvsagt ikke den ønskede vægt.  
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Fortæller viste børnene, hvordan de skulle rejse sig op, når der kom en 

sang. Det fungerede godt – både fordi det krævede børnenes 

opmærksomhed, men også fordi man bare synger bedre, når man står op. 

 

Der er foreløbig planlagt yderligere 4 fortælle-koncerter i Ikast, Herning 

og Holstebro samt i Silkeborg med Prinsens Musikkorps som 

afslutninger på arbejdet med projektet via Folkekirkens Skoletjeneste i 

Viborg Stift, Folkekirkens Skoletjeneste i Silkeborg og Folkekirkens 

Skoletjeneste Thy-Morsø 

Der er desuden planer om at bruge projektet i Fåborg, Svendborg, på 

Lolland-Falster og i Frederikssund provsti. 

 

Læs om projektet her:  Radioreportage (kan høres via dette link): 

 

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4vest/p4-morgen-5103#!/01:24:39 

 

TV-klip (kan ses via dette link) 

 

http://www.tvmidtvest.dk/nettv/  

Skriv ”Prinsens Musikkorps” i søgefeltet og vælg det første link 

 

Øvrige oplysninger:  Både Christian og Lene stiller sig gerne til rådighed med råd og 

vejledning, hvis man ønsker at lave projektet. 

 

Kontakt: 

chr.hoeg@gmail.com 

 

bekhoei@live.dk 
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