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Ansøgning til Københavns Kommunes Musikudvalg 

om støtte til arrangementer (musik) 

BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE 
 

Projektbeskrivelse 

Projektets kerne er, at opføre J. S. Bachs Matthæuspassion i København og Odense, med unge 

konservatoriestuderende musikere som orkester, kor og solister.  

 

Matthæuspassionen er et af musikhistoriens mest centrale værker, og er i mange henseender et kæmpeværk: 

Gennem 2 timer og 30 minutters musik fortælles påskens lidelseshistorie gennem gribende smuk og 

dramatisk musik, fremført af 2 orkestre (i alt ca. 34 musikere), 2 kor (i alt ca. 32 sangere) foruden solister og 

dirigent.  

 

Udover sine rent musikalske kvaliteter har værket en række andre kvaliteter, som gør det oplagt til et stort 

kombineret samarbejds-, lærings- og koncertprojekt som dette. For det første kræver værket mange 

medvirkende, hvilket betyder at mange konservatoriestuderende sangere og musikere får mulighed for at 

deltage. For det andet er værket langt, der er mange solosatser og der er mange roller, hvilket betyder, at 

mange musikere og sangere får mulighed for at indgå som både ensemble-medlem og solist. For det tredje er 

både værket som helhed, og mange af solosatserne, kernerepertoire får såvel sangere som musikere, hvilket 

betyder at det har en stor lærings- og udviklingsmæssig værdi, at stifte bekendtskab med værket.  

 

For at skabe en endnu mere vedkommende og særlig koncertoplevelse, er det hensigten at inddrage 

dramatiske, sceniske og koreografiske elementer i opførelsen – først og fremmest hos kor og sangere, som i 

værket både spiller konkrete bibelske personer, og agerer en slags reflekterende spejl for lytterne. Vi 

kommer til at indgå et samarbejde med en ung instruktør og/eller koreograf, gerne en studerende på en 

scenekunstskole, som bliver ansvarlig for det scenisk-dramatiske arbejde med de medvirkende. Vi er pt. i 

dialog med en ung dansk teaterinstruktørstuderende ved Kunsthøgskolen i Oslo.  

 

Som et medspillende element til musikken og dramatikken kommer der også til at medvirke en lysdesigner, 

som skaber lyssætninger til kirkerummet, der gennem koncerten understøtter værkets dramatiske forløb – og 

samtidig skaber en scenisk og dramatisk forbindelse mellem musik og kirkerum, musikere og publikum. Vi 

er pt. i dialog med Scenekunstskolen i København om et samarbejde med en af deres studerende.  

 

Som hovedkræfter bag projektet står de fire unge musikere Anna Bæk Christensen (sanger), Gustav Aske 

Sønksen (orkesterdirigent), Mie Frederikke Bauer (kordirigent) og Stefan Enemærke Becker (violinist), som 

tilsammen udgør Musikkollektivet Helios. De mødte hinanden på Kungl. Musikhögskolan, konservatoriet i 

Stockholm, hvor de i 2021 stod i spidsen for en halvscenisk opførelsen af N. W. Gades “Elverskud” med 

musikere og sangere fra konservatoriet. I marts 2022 stod de i spidsen for tre komplette opførelse af J. S. 

Bachs Matthæuspassion med næsten 70 medvirkende konservatoriestuderende fra både Stockholm, Västerås 

og Ingesund. Projektet mundede ud i koncerter i Visby Domkyrka (førsteopførelse af Matthæuspassionen på 

Gotland), Sollentuna Kyrka og en udsolgt koncertsal på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.  

 

Formål 
Projektet har to primære formål. Det ene er at give en koncert af høj kunstnerisk kvalitet af J. S. Bachs 

Matthæuspassion – et musikhistoriens mest centrale og elskede værker. Opførelse skal ikke blot kendetegnes 

ved en høj musikalsk kvalitet, men får også særegenhed gennem dramatisk brug af lysdesign og dramatiske 

og halv-sceniske elementer hos sangere og musikere, som understreger og underbygger værkets dramatiske 

og religiøse aspekter.  
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Det andet formål er, at give unge musikere, primært fra konservatorierne i København og Odense, mulighed 

for at lære dette helt centrale musikværk at kende indefra, med al den læring, erfaring, og musikalske 

udveksling deres medvirken i et så stort og komplekst værk, vil give dem. Her er det helt centralt, at vi med 

deltagende musikstuderende fra både Odense og København og samarbejdet med hhv. Sankt Hans Kirke og 

Sankt Johannes Kirke, skaber en lokal forankring i begge de byer, hvor vi giver koncert.  

 

For de fleste medvirkendes vedkommende vil det være første gang de medvirker i et så stort værk – både 

målt på længe (2 timer 30 min.), omfang, kompleksitet og antal medvirkende (ca. 70). Samtidig er det et 

vigtigt musikalsk bekendtskab at skabe, fordi ikke bare Matthæuspassionen, men al Bach’s religiøse musik 

som sådan, er en helt central del af den musikalske dannelse som klassisk musiker – og fordi det er musik, 

som de unge musikere vil komme til at beskæftige sig med gennem hele deres musikalske karriere. 

 

Presse og omtale af tidligere projekter kan ses på vores hjemmeside https://kollektivethelios.com 


