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VIVA VIVALDI: En hyldest til Vivaldis kormusik  

Kontratenor Steffen Jespersen og kulturproducent Trine Heide ansøger hermed om støtte til 

gennemførelse af to koncerter med et fuldendt Vivaldi-program i Roskilde Domkirke og Trinitatis Kirke i 

København sammen med Roskilde Domkirkes Drengekor. 

FORMÅL 

Formålet med afholdelsen af koncerterne er at give publikum en kvalitetsoplevelse af barokmusik for et 

større ensemble og et andet repertoire, end man oftest ser og hører. Mange kirker har faste traditioner 

ed opførelser af de store oratorier so  Bach’s Matthæuspassio  eller Hä dels Messias. Me  det er ikke 
så tit, at publikum inviteres indenfor til barokværker for orkester og kor, der ikke er knyttet til en særlig 

kirkelig højtid. Det giver vi dem mulighed for med disse koncerter.  

Bag dette projekt står kontratenor 32-årige Steffen Jespersen, der startede i Roskilde Domkirkes Drengekor 

som 10-årig. Han studerer nu på Opera Akademiet og havde ikke turde drømme om en sangerkarriere hvis 

det ikke var for de mange år i drengekoret. Projektet har derfor også til formål at understøtte det 

musikalske fællesskab i amatørkor som Roskilde Domkirkes Drengekor. I samspillet med professionelle 

musikere kan sangerne i Roskilde indgå i et musikalsk samarbejde der højner og styrker deres egne evner 

og samtidig bidrage til opførelsen af Vivaldis musik i historisk berigende rammer. Tiden i Roskilde 

Domkirkes Drengekor er først og fremmest en musikalsk grunduddannelse for sangerne, fra de går i 1. 

klasse og til langt op i deres voksne liv. Koret giver socialt sammenhold, et fagligt musikalsk fællesskab og 

store oplevelser. Når koret medvirker i store koncertprojekter som nærværende ansøgning omhandler, 

giver det sangerne en oplevelse af at være en del af noget større, hvor man inspireres af hinanden og ikke 

mindst får mulighed for at lære af samarbejdet med de udefrakommende professionelle sangere og 

musikere, man skaber musikken sammen med. Derfor indeholder dette projekt også et læringsaspekt for 

sangerne i drengekoret, hvor de i prøveforløbet forud for koncerterne præsenteres for barokinstrumenter, 

-stil og –teknik ved en prøve af musikere fra Camerata Øresund.  

KUNSTNERISK INDHOLD 

Det musikalske program har fokus på den italienske barokkomponist Antonio Vivaldi og vil bestå af det 

store korværk Gloria som koncertens højdepunkt, omgivet af en concerto for orkester, samt Nisi Dominus 

for orkester kontratenor som solistisk værk. Vivaldi er en central komponist i musikhistorien, men oftest er 

det hans instrumentalværker, der opføres i dag. Faktisk var værket Gloria glemt helt indtil 1939, hvor det 

blev opført for første gang siden Vivaldis egen levetid. Selvom værket var skrevet for kvindestemmer, er det 

ideelt at opføre for et drengekor som Roskilde Domkirkes Drengekor, samt for to sopransolister og en 

alt/kontratenor. Gloria er en glædelig lovsang og lovsang opdelt i 12 relativt korte satser, der spænder fra 

festlig glans til dyb sorg – og er let at gå til, også som ny koncertgænger til klassiske koncerter. 

MÅL & RESULTATER 

Det er vores ambition at projektet kommer til at gøre en forskel på lokalt niveau, både rent kunstnerisk i 

præsentationen af Vivaldis musik, samt for fællesskabet blandt sangerne i Roskilde Domkirkes Drengekor.  

Vi ønsker at fylde Roskilde Domkirke og Trinitatis Kirke med forventningsfulde gæster, korsangere, solister 

og musikere til koncerter med noget af Vivaldis skønneste musik for kor og ensemble – målet om at 

præsentere rige musikoplevelser for flest muligt. Herudover er det også et mål at styrke sangglæden, det 

musikalske fællesskab og højne den sanglige kvalitet i Roskilde Domkirkes Drengekor, med henblik på 

fødekæden til både et fremtidigt publikum og udøvende i den klassiske musik.  
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MÅLGRUPPE & INTERESSENTER  

Publikumsaspektet er også et formål i sig selv; værket kræver ikke en musikhistorisk eller -teoretisk 

grundforståelse, for at få en stor musikalsk oplevelse. Koncerterne vil først og fremmest tiltrække et 

publikum fra kirkernes menighed, lokalmiljøet og ikke mindst korsangernes familie og venner, hvor især 

forældre og bedsteforældre til sangere i Roskilde Domkirkes Drengekor er trofaste støttere til koncerter og 

begivenheder, hvor koret medvirker.  

FORMIDLING & MARKEDSFØRING  

Koncerterne markedsføres primært via de eksisterende kanaler for de to kirker, da begge har et etableret 

trofast koncertpublikum. Dette omfatter bl.a. nyhedsbreve, kirkeblade og koncertoversigter i kirkerne. 

Herudover fokuseres markedsføring på annoncering i lokale medier og målrettede kampagner på sociale 

medier.  

AFRUNDING  

Gennemførelsen af en koncert i denne størrelse er desværre ikke mulig at gøre økonomisk bæredygtig, da 

det er vigtigt for os, at billetpriserne ikke overstiger, hvad de fleste borgere ville have mulighed for at 

betale. Med udgifter til produktionsomkostninger, solister, ensemble og ikke mindst formidlingen af 

koncerten, har vi behov for støtte til at gennemføre projektet. Vi ansøger Københavns Kommune om 

20.000 kr. som vil dække omkostninger til markedsføring, produktionsomkostninger og musikerhonorarer 

ved koncerten i Trinitatis Kirke.  

 

- Steffen Jesper & Trine Heide 
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