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Navn: Samarbejde mellem Musikkonservatoriets orgellinje og Trinitatis Kirke 

Målgruppe: Primært Musikkonservatoriets orgelstuderende 

Tid, sted og aktør: Projektet har strakt sig over et undervisningsår fra 1. september 2011 – 31. 
august 2012. Studerende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Kirkemusikstudium samt 
lærer og personale fra Trinitatis Kirke (præst og organist) har medvirket.  

Opnået støtte: 146.759 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2011. 

Projektets formål: At udvikle et bredere samarbejde mellem konservatoriet og kirker i fremtiden.  

Projektets indhold: Under vejledning og efterfølgende supervision at udfordre de studerende med 
forskellige kirkemusikalske opgaver i praksis sammenhænge. 

Projektet har spændt vidt og inkluderet de studerende i mange af kirkens aktiviteter: 
kantatehøjmesser, musikandagter/aftensang, studentergudstjenester, natkirke, 
minikonfirmander, koncerter og praktikforløb. De studerende har deltaget enkeltvis og i hold, og 
især deltagelse i hold fra to-fire studerende har været givende. Desuden har de studerende haft 
mulighed for at optage alt på CD og lytte det igennem bagefter og tale med deres hovedfagslærer 
om resultaterne.  

De studerende har især været glade for at kunne bruge det store orgel i Trinitatis Kirke, at kunne 
optage deres spil og at kunne diskutere med studiekammerater og lærer bagefter. De har haft 
meget ud af at høre hinanden i gudstjenestesammenhæng og har fundet det spændene at kunne 
være med i så mange forskelligartede sammenhænge. Natkirken har givet helt nye rammer for 
improvisation, og kantatehøjmesse har givet mulighed for at deltage i orkestersammenhæng, 
noget som sjældent nås på studiet.  

Musikalsk har det været en stor gevinst, og med fremtiden for øje har de studerende fået et 
meget konkret indblik i et aktivt musikalsk kirkeliv. Trinitatis Kirke og konservatoriet agter at 
fortsætte med udvalgte aktiviteter og kan kun anbefale et sådant samarbejde til andre kirker. Det 
kræver planlægning, åbenhed over for mange unges gang i huset, mulighed for øvning for de 
studerende og samtale før og efter. Men er tiden er godt investeret og giver masser af inspiration 
til de studerendes eget virke som kirkemusikere.  

Erfaringer og resultat: De erfaringer der er gjort i projektforløbet har været så positive og givende 
både for de orgelstuderende, for Musikkonservatoriet og for Trinitatis Kirke, at menighedsrådet 
ved Trinitatis og konservatoriet har besluttet at fortsætte dele af samarbejde, når projektperioden 
udløber.   

Læs om projektet her: En beskrivelse af projektåret og en evaluering vil blive lagt ud på kirkens og 
konservatoriets hjemmeside og kan konsulteres ved lignende projekter. Det er håbet, at man vil 
prøve at udvikle lignende projekter andre steder i landet.  

Øvrige oplysninger: Man er velkommen til at kontakte Trinitatis Kirkes menighedsråd for at høre 
nærmere om deres erfaringer. Henvendelse kan rettes til Trinitatis menighedsråd, Pilestræde 67, 
1112 København K.  

 


