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Navn: Kantategudstjeneste 

Emne: Kantategudstjeneste, opførelse af J. S. Bachs kantate 129 ”Gelobet sei der Herr” 

Målgruppe: Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, Assens samt menigheden. 

Tid, sted og aktør: Kantategudstjenesten fandt sted trinitatis søndag den 3. juni 2012 i Vor Frue 
Kirke, Assens. Drenge – og mandskoret bestod af Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, 
professionelle sangsolister, professionelle musikere fra Danmark, Sverige og England under navnet 
BaroqueAros. 

 
Opnået støtte: 60.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012. 
 
Projektets formål: Projektet havde til formål at forankre Syngedrengene i den liturgiske funktion. 
Ved at opføre Bachs kantate i en liturgisk sammenhæng var ønsket at stimulere korarbejdet og 
præsentere vokale - og musikalske forbilleder gennem mødet med professionelle sangere og 
instrumentalister. 
 
Projektets indhold: Det var ønsket at integrere et stort drenge- og mandskor i gudstjenesten med 
de muligheder, der ligger for at opføre kirkemusikalske værker i den liturgiske sammenhæng, som 
de er tænkt ind i fra komponistens hånd. Syngedrengene synger ofte evensongs efter anglikansk 
forbillede, hvor korets rolle er en grundpille i liturgien. I arbejdet med tilrettelæggelse og 
gennemførelse af kantategudstjenesten blev det afprøvet, om den tyske kantatetradition kunne 
indbygges i en genkendelig dansk højmesse med fællessalmer, prædiken og altergang. 
 
Erfaringer og resultat: Gudstjenesten, der nød stor bevågenhed i menigheden, oplevedes af både 
kirkegængerne, de medvirkende aktører samt præst, organist, kantor, sangere og musikere som 
meget vellykket.  
 
Indledningskoret og slutkoralen var henholdsvis introitus og exitus, og arierne var placeret på 
tredje salmes plads og efter prædiken som en form for motet. Kantatesatserne gled naturligt ind i 
det liturgiske flow uden at skabe koncertstemning.  
 
Bachs storslåede musik var desuden med til at animere salmesangen, som fik ekstra vinger. 
Det havde ikke været muligt at foretage en kunstnerisk forsvarlig oversættelse af kantate-
satserne. De blev derfor sunget på tysk og gengivet i et program i en ikke digterisk oversættelse. 
Det ville forstærke det liturgiske udtryk, hvis musikken var blevet sunget på dansk. 
Arbejdet med musikken og samarbejdet med de professionelle musikere og sangsolister har været 
til stor inspiration for sangerne i koret, både drengesopranerne og herrekoret. 
 
Det er håbet, at Syngedrengenes kantategudstjeneste ved Vor Frue Kirke i Assens kan inspirere til 
lignende projekter rundt om i landet.  
 


