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Navn: Gi’ musikken videre – rytmisk musik fra Brorsons Kirke  
Bog, cd- og nodeudgivelse om den rytmiske musik, der er udviklet i Brorsons Kirke på Nørrebro 
siden 2000 

Emne: Ny rytmisk kirkemusik 

Målgruppe: Præster, kirkemusikere, organister, sognemedhjælpere, menighedsrådsmedlemmer, 
salmedigtere og komponister, kirkeligt interesserede, musikfagligt/teologisk orienterede, 
undervisere v. Kirkemusikskolerne og musikkonservatorierne 

Tid, sted og aktør: Udgivelse d. 1 maj  2011  i Brorsons Kirke med UNITAS Forlag som udgiver. 

Opnået støtte: 60.000 kr. fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2009. 20.000 kr. fra Statens 
Kunstråd og 6.250 kr. fra DPA (Danske Populær Autorer) 

Projektets formål: ”Gi’ musikken videre” er en dokumentations- og inspirationsbog, der beskriver 
den rytmiske kirkemusikprofil, som er udviklet i børne- og ungdomskirken Brorsons Kirke på 
Nørrebro i København. Med bogens tilhørende 2 cd’er og nodekapitel er udgivelsen også en 
brugsbog og en introduktion til et rytmisk kirkemusikalsk udtryk. 

I Brorsons Kirke er den musikalske udfordring med at skabe sammenhæng mellem en gammel og 
ny salmetradition taget op, og lysten og nysgerrigheden efter at finde ind til en moderne og 
troværdig liturgisk musik er til stadighed blevet udforsket. Visionen med musikken har fra 
begyndelsen været at sammensmelte en mangehundredårig kirkemusik-tradition med nutidens 
musik i et udtryk, der virker inkluderende og ikke fremmedgørende. Det i sig selv – at arbejde for 
at virke inkluderende både for den kirkevante og for den kirkefremmede – har været en 
målsætning hele vejen igennem.  

Bogen er suppleret med indlæg og kommentarer fra præster, organister og salmedigtere, der haft 
betydning for den rytmiske kirkemusik i Danmark igennem de sidste 25 år.  

I bogen beskrives det, hvordan enkelte ændringer og få, men effektive virkemidler kan skabe en 
stor forskel i oplevelsen af en dansk højmesse. Der er også råd at finde om, hvordan man griber 
arbejdet an med at introducere rytmisk musik i egen kirke.  

Projektets indhold: Samarbejde med UNITAS forlag om indhold, forfatterindlæg, opbygning, 
relevante temaer, layout og grafik, målgrupper m.m. omkring bogen. Samarbejde mellem bogens 
to forfattere Janne Mark og Esben Eyermann omkring opdeling af kapitelafsnit, tematik, nodesats 
m.m. samt om hele cd-indspilningen og kontakt til musikstudier i Gøteborg og København samt 
musikere. Alle ressourcer blandt alle involverede i projektet har været inddraget maksimalt. 

Erfaringer og resultat: Et meget flot og tilfredsstillende produkt, der fremstår som en 
dokumentation af det arbejde, der er lavet igennem 10 år med at implementere ny musik i 
folkekirken, og som erstatter den traditionelle kirkemusik fuldstændigt. Resultatet er en 
tripleudgivelse af cd, bog og nodeafsnit, der supplerer hinanden, så helheden gir indtryk af omhu, 
kvalitet og indlevelse. 
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Et produkt, der inspirerer, oplyser, dokumenterer og inddrager læseren og lytteren i, hvad rytmisk 
kirkemusik er og sætter en dagsorden for en debat omkring fremtidens musik i den danske 
folkekirke. 

Læs om projektet her: www.konnect-info.dk 

Artikel om projektet på www.kirkenikoebenhavn.dk 

Øvrige oplysninger: Gi’ musikken videre er indstillet til Kr. Dagblads Initiativ pris 2011. 

 

http://www.konnect-info.dk/
http://www.kirkenikoebenhavn.dk/Nyheder/2011_nyheder/2011_maj/3-s-e-paaske/Gi-musikken-videre.aspx

