
Pressemeddelelse 17. august 2017: 

 

Kæmpe sang-satsning fra Spil Dansk ved Kulturmødet  
Spil Dansk åbner Kulturmødet Mors og står for hele 17 arrangementer. 
Foreningen er dermed blandt de absolut mest aktive arrangører ved den 
store begivenhed. Spil Dansk udbreder glæden ved fællessang med 
opbakning fra en række kendte danskere. 

Fællessang har oplevet en gevaldig genkomst herhjemme i de seneste år – hjulpet på 
vej af en ihærdig indsats fra Spil Dansk. Vi bliver gladere, når vi synger fællessang 
og spiller musik. Det vil mange genkende, og det har forskning tilmed bevist: også at 
fællessang kan styrke sammenhængskraften i en gruppe.  

Spil Dansk har siden 2001 støttet den danske musik, og den årlige fejring, Spil Dansk 
Ugen, er landets største musikbegivenhed. I år foregår det 30. oktober til 5. 
november. 

FÆLLESSANG I FØRERPOSITION 

Men Spil Dansk sætter også ind med en stor satsning ved Kulturmødet Mors, som 
finder sted 24.-26. august. Spil Dansk præsenterer faktisk det allerførste 
arrangement ved det kæmpe kulturmøde med en festlig tyvstart torsdag 24. august 
kl. 10. Her vil op mod 400 lokale skolebørn få fællessangen til at gjalde i Det 
Ottekantede Forsamlingshus i Erslev.  

I løbet af Kulturmødet står Spil Dansk for hele 17 arrangementer, hvor der er kælet 
for detaljerne. Musik og sang overlades til nogle af landets bedste pianister og 
sangerinder, når det kommer til fællessang. Og en række kendte politikere, kunstnere 
og mediefolk vælger favoritsange ved de enkelte arrangementer. Blandt andre 
filmproducent Regner Grasten, tv-vært Adrian Lloyd Hughes og politikerne Bertel 
Haarder, Mogens Jensen og Morten Messerschmidt. Sidstnævnte giver følgende bud 
på, hvorfor vi har brug for fællessang: 

”Hvis bare to taler samtidig, bliver det nonsens og larm. Når vi synger sammen, 
skaber det fællesskab. Det er i fællessangen, vi oplever det folkelige,” siger Morten 
Messerschmidt. Hans politiker-kollega Mogens Jensen er fra Mors, og han glæder sig 
især til at synge ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”: ”Den husker jeg fra 
afslutningen på mine skoleår på både Nykøbing Mors Folke- og Realskole og Morsø 



Gymnasium, hvor den blev sunget som fællessang. Hver gang, jeg hører den eller 
synger den, mindes jeg min barndom og opvækst i Nykøbing Mors ved Limfjordens 
vande,” fortæller Mogens Jensen. 

DIGITALT SØLVFAD 

Spil Dansk-fremstødet ved Kulturmødet er støttet af Bibzoom, Folkehøjskolernes 
Forening, Musiklærerforeningen og Kulturmødet Mors. Det indgår i det store Spil 
Dansk-tilbud Danmarks Fællessang Online, som er blevet en stor succes. Det 
benyttes bl.a. af mange skoler, og tilbuddet gør det utrolig nemt at komme i gang med 
fællessang. Alle kan synge med, og det hele er serveret på et digitalt sølvfad. 

Man skal bare besøge spildansk.dk, så kan man gå i gang med synge 17 fællessange 
i 17 uger med hele Danmark i 2017. Alt findes på hjemmesiden: Sangtekst (til 
download), indspilninger (akkompagnement med klaver og vokal) og artikler og 
læringsmateriale. Det er alt sammen fuldstændig gratis og nemt at gå til. 

Se hele Spil Dansk-programmet ved Kulturmødet her:   

http://spildansk.dk/wp-content/uploads/2017/08/Kulturmoedet_Program2017.pdf 

(BILLEDTEKST): 

Fællessang er det nye hit i Danmark, og Spil Dansk præsenterer en populær digital 
alt-i-én-løsning. Det er for alle og ganske gratis. Spil Dansk udbreder glæden ved 
fællessang ved hele 17 arrangementer ved Kulturmødet Mors. (Foto: Sara Galbiati) 

Yderligere info, kontakt: 

Ricco Victor, direktør for Spil Dansk.  

Direkte nummer: +45 20 46 79 13, mail: ricco@spildansk.dk, 

 
Fakta om Spil Dansk Ugen 

* Spil Dansk Ugen er årets store fest for dansk musik og musikliv. Der er arrangementer 30. 
oktober til 5. november. 

* Der sker noget overalt i landet: på skoler, sygehuse, spillesteder, virksomheder, biblioteker, 
kirker, kulturhuse m.m. 

* Kunstnere og arrangører er en blanding af professionelle, amatører, frivillige og lokale ildsjæle. 



* Spil Dansk er blevet Danmarks største musikbegivenhed i al sin bredde og mangfoldighed. 

* En lang række radiostationer, bl.a. alle DR's radiokanaler, spiller lutter dansk musik. 

* Spil Dansk-foreningens ejerkreds består af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, 
Musikforlæggerne, Koda og Danske Populær Autorer. 

* Spil Dansk samarbejder i 2017 direkte med 25 kommuner, som foreløbig har købt en ”Kommune-
pakke”. Andre kommuner deltager uofficielt, og der sker noget i alle landsdele. 

* Læs mere om Spil Dansk, tilmeld arrangementer, syng med i Danmarks Fællessang og tjek 
kalenderen på spildansk.dk. 
	  


