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Navn: Lysets Lyd 

Emne: Liturgi, andagts – og gudstjenesteform, musik, sceneri.  

Målgruppe: Projektet er henvendt til alle.  

Tid, sted og aktør: Installationen ”Lysets lyd” var tilgængelig for offentligheden den 21. oktober 
2011, 18. februar 2012 og 2. marts 2012 – alle dage kl. 20-24 i Natkirken i Vor Frue Kirke, 
Nørregade 8. Aftenerne blev arrangeret af Dreamhub og Natkirken.  

Opnået støtte: Kr. 30.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2011. 

Projektets formål: Projektet er en lyd – og lysinstallation med 12 kuber. Projektet fungerer som et 
interaktivt liturgisk element over tre aftener i Vor Frue Kirke. Projektet er en mild udfordring af 
den traditionelle liturgi, og målet er at gøre tilhørere til aktører – at dyrke glæden ved at være 
med til at give lys og ikke kun modtage lys, at være med til at skabe lyd og rum – og ikke kun være 
til stede i det. Legen og glæden ved at opdage, at kuberne reagerer positivt på bevægelserne, vil 
tiltage børn og unge såvel som voksne. Nysgerrigheden vil blive pirret, og der vil kunne bruges 
timer på at iagttage og selv spille med.  

Projektets indhold: 12 kuber blev indkøbt og software programmeret til at styre og håndtere 
installationen. Mere end 50 lyde blev skabt til hver af de tre installationer, således at lyde og 
baggrundslyd var forskellig fra gang til gang. Via computer blev den samlede musik sendt ud i 
rummet dels via opstillet PA-anlæg og dels via kirkens taleanlæg, i alt mere end 300 
højtalerenheder i rummet.  

De lysende kuber blev opstillet på korgelænderet ¾ oppe i rummet i et mørkt kirkerum. Det var 
herefter op til kirkegængerne at aktivere lys i kuberne og heraf lyd og musik i rummet ved at 
nærme sig kuberne på forskellig vis. Der var mulighed for at opholde sig på kirkebænke og 
sækkestole, hvorfra man kunne lytte til musikken og se på lyset, som blev genereret i kuberne.  

Erfaringer og resultat: Ved interaktion formåede publikum i fællesskab at skabe en musisk – og 
liturgisk symfoni, hvor de enten spillede med eller spillede for hinanden. Med opsætning af laser 
og LED-lampe blev loftet og kirkens Kristusfigur oplyst i forskellige mønstre, farver og nuancer som 
følge af musikkens variationer. Publikum skabte ikke alene musik for – og med hinanden, men 
også lys og nuancer i kirkerummet og på Kristusfiguren.  

Installationen blev set af ca. 2000 mennesker over tre åbningsaftener – i alt 12 timer, og 
installationen fungerede efter hensigten uden fejl. Installationen blev et stort tilløbsstykke, særligt 
første aften efter pressen havde skrevet og talt om installationen. TV2 Lorry sendte live interview 
og demonstration af kuberne lige inden åbningen den første aften.  
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Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere på projektets facebookside, som kan tilgås via 
link: www.facebook.com/lysetslyd 

Det er derudover muligt at se TV2 Lorrys indslag om Lysets lyd via link: 
www.lorry.dk/arkiv/2011/10/21?video_id=59565&autoplay=1 

Øvrige oplysninger: Effekten af en installation, som besøgende kan deltage i er stor og andre typer 
installationer med lys og lyd bør udforskes. Større anvendelse af lys via f.eks. computer – og 
lydstyrende LED-lamper og/eller visuals projekteret i loftet via LCD-projektorerne vil give en endnu 
større helhedsoplevelse.  
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