17
SPIL DANSK ÅRSRAPPORT 2017

HØJDEPUNKTER
2017
• Samarbejde med 26 Spil Dansk Kommuner. Møder med 45
kommuner.
• DR markerede Spil Dansk på samtlige radiokanaler i hele uge 44 med
en større og bedre tværmediel dækning.
• 2.500 brugere af Danmarks Fællessang ONLINE.
• 350 bookinger fra Spil Dansk sekretariatet, både koncerter,
workshops, masterclasses, mentorsessions m.m.
• 17 fællessangarrangementer på Kulturmødet.
• Storstilet kommunekonference i Festsalen på Københavns Rådhus
med 180 deltagere fra musik- og kulturlivet samt 40 musik- og
kulturlivsorganisationer.
• Overvældende omtale og opbakning til Spil Dansk med mere end
1100 medieklip, Facebook boomer med likes, der er politisk goodwill
og DR's dækning har aldrig været grundigere.
• Spildansk.dk er genopbygget fra bunden, og tilbyder den hidtil
bedste information og service til kommuner, samarbejdspartnere,
kunstnere, medier og borgere.

Brian Rice og Christoffer Stjerne
på Kulturhuset, Islands Brygge

• Danmarks største Spil Dansk-kor blev skabt i samarbejde med DR
P4, og der blev sunget 'Frit Land' på hele sendeﬂaden.
• Spill Norsk er nu en realitet i Norge på initiativ af NOPA og NKF, som
vi har hjulpet i opstartsfasen med vores viden og inspiration.
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2017 var et rigtig godt år for Spil Dansk!
Vi satte igen en landsdækkende dagsorden for den
danskproducerede musik og for hele Danmarks
musikliv i al sin bredde og mangfoldighed.
Spil Dansk er for længst meget mere end Spil Dansk
Ugen. Spil Dansk er et netværk af muligheder, som vi nu
aktiverer med lærings- og udviklingsprojekter, der
foregår hele året rundt. Det er også Danmarks
Fællessang, som er det største fællessang-initiativ til
dato herhjemme. Samtidig står vi bag en række større
ﬂagskibsprojekter, herunder den årlige Spil Dansk
Kommunekonference samt vores tætte samarbejde
med Kulturmødet, hvor vi i år stod for 17
arrangementer med fællessang.

Jørgen Thorup, bestyrelsesformand
i foreningen Spil Dansk

I Spil Dansk Ugen står vi sammen på tværs af alle skel i
musiklivet. Det er ugen, hvor vi viser hvad dansk
musikliv kan, når vi gør os ekstra umage og når vi
samarbejder på tværs.

Det er her vi eksperimenterer med nye involverende formater, her vi opdyrker
og skaber nye samarbejdsrelationer, og det er her, at vi får musikken ud til helt
nye steder og til folk, som ellers ikke kommer til musikken. Frem for alt er Spil
Dansk Ugen hele Danmarks festuge for vores allesammens musikliv.
Derfor gør vi en stor og opsøgende indsats for at gøre fejringen åben for alle,
der vil deltage i festen. Den imponerende deltagelse over hele landet gør, at Spil
Dansk Ugen fastholder sin position som Danmarks største musikbegivenhed.
Det er vi naturligvis stolte af, men det forpligter også at være i førertrøjen.
Der er i højere grad end nogensinde før brug for at investere i den danske
musik. Dansk musik er hårdt trængt af internationale superstjerner, som fylder
meget på streamingtjenester, radioﬂader og scener. Men dansk musik bevarer
alligevel sin gennemslagskraft og relevans, og dén succeshistorie har Spil Dansk
stor andel i. Foreningen har knoklet utrætteligt for den hjemlige musik siden
2001 og nyder i dag unik folkelig og branchemæssig opbakning.
Det er i Spil Dansk Ugen, at man kan høre endnu mere dansk musik - også den
man ikke hører til dagligt - på DRs radiokanaler. Derfor er vi meget glade for
vores styrkede samarbejde med DR. I 2017 var DR for andet år i træk med til at
markere hele ugen på samtlige af deres 8 radiokanaler. Vi har i år oplevet et
klart løft i kvaliteten af DRs redaktionelle dækning af Spil Dansk. Dette gode
samarbejde vil vi naturligvis udbygge i de kommende år.

alle aldre med de professionelle skabende kunstnere. Det er projekter, som
understøtter vores formål med Spil Dansk, og som skaber grobunden for et
frugtbart, levende og skabende dansk musikliv i fremtiden.
Spil Dansk startede tilbage i 2001 hos Koda. I 2014 ﬂyttede Spil Dansk
hjemmefra Koda, og vi skabte Foreningen Spil Dansk. Ejerkredsen bag Spil
Dansk er gennem de sidste ﬁre år DPA, DAF, DMF, Koda og Musikforlæggerne.
Det har været ﬁre succesfulde år med den nye forening, og Spil Dansk står nu
stærkere end nogensinde, både hvad angår vores organisation, sekretariatet,
netværket til kommunerne, arrangørerne og mediesamarbejdet med DR.
Samtidig står vi over for et stort og uforløst potentiale, som vi er udfordret af at
kunne matche med vores ressourcer. Langt ﬂere kommuner og lokale
arrangører, foreninger og organisationer, vil nu samarbejde med Spil Dansk.
Derfor vil vi i 2018 gå aktivt ind i udviklingen af det NYE Spil Dansk. Vores
formål og strategi bliver revurderet i starten af 2018, og samtidig skal vi se på
den fremtidige og langsigtede plan for et nyt, økonomisk og kulturelt
bæredygtigt Spil Dansk.
Vi glæder os til en ny og lys fremtid for det danske musikliv, og vi ser frem til at
spille en aktiv og førende rolle.
Jørgen Thorup, bestyrelsesformand i Foreningen Spil Dansk.

Samtidig er det meget vigtigt, at Spil Dansk fortsat spiller en aktiv rolle i
skabelsen af ny dansk musik. Talenterne kommer fra hele landet og langt fra alle
steder har man de lokale ressourcer til at dyrke talentet, og til at understøtte
skabelsen af ny dansk musik.
Netværket omkring Spil Dansk – koblingen mellem musikbrancheforeningerne
og musiklivet i kommunerne – er skabt til at understøtte de
udviklingsprojekter, der kan fremme og sikre mangfoldigheden i dansk
musiklivs fødekæder. Spil Dansk kobler i disse projekter de lokale amatører i

De øvrige medlemmer af Spil Dansk bestyrelsen:
• Lena Brostrøm Dideriksen (DAF) næstformand i Spil Dansk
• Ole Dreyer (Musikforlæggerforeningen)
• Anders Lauersen (DMF)
• Eva Hein (Koda)
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Ricco Victor, direktør i Spil Dansk

SPIL DANSK SAMLER
DANMARKS MUSIKLIV
Vi vil virkelig noget ægte med det her!
Hele året arbejder vi for at styrke dansk musikliv. Vi vil begejstre og vi vil
inspirere danskerne til at skabe, spille og dele musikoplevelserne med
hinanden.
Vi vil være generøse med musikken samt med vores viden, ideer og netværk,
som vi gang på gang aktiverer for at skabe udvikling i musikprojekter over
hele landet, ofte også uden at det nødvendigvis bliver til projekter i Spil Dansk
regi. Vi gør det på Spil Dansk kommune-konferencen og vi gør det på
Kulturmødet. Og i praksis gør vi det hver eneste dag, når sekretariatet er i
dialog med lokale arrangører, kunstnere, organisationer og medier. Spil Dansk
kontoret og vores website er mere og mere blevet dansk musiklivs one-stopshop.
Spil Dansk har i årenes løb nået meget langt uden at være en tilsvarende
budgettung organisation. Det skyldes vores egen opﬁndelse med det
decentrale koncept:
Kernen i Spil Dansk er det tætte samarbejde med Spil Dansk Kommunerne.
Hvert år besøger vi alle de kommuner, som har vist interesse for at blive Spil
Dansk kommune. I 2017 var vi på besøg hos 45 kommuner. Til de lokale
møder giver vi dem sparring på, hvordan de kan organisere sig på tværs af
kommunens institutioner, foreninger, arrangører og andre lokale

musikaktører. Og vi tilbyder dem et konkret samarbejde og støtte til det
lokale musikliv, hvis de bliver Spil Dansk kommune.
Spil Dansk er i de seneste år lykkedes med en digital landvinding med vores
store satsning ”Danmarks Fællessang ONLINE”. I 2017 satte vi rekord ved at
nå ud til over 2.500 steder i Danmark. Fællessang er tidens store hit. Det
samler Danmark, og vi har gjort det utrolig nemt at komme i gang. Alt er gratis
serveret på et digitalt sølvfad på spildansk.dk.
Vi understøtter initiativet ved at sende professionelle akkompagnatører ud til
massevis af fællessangarrangementer over hele landet, så titusindvis af
skolebørn kan deltage i ”Danmarks Fællessang LIVE”.
I denne årsrapport kan man få et indtryk af udbredelsen af Spil Dansk, samt
læse om nogle af vores mange koncert- og læringsprojekter.
Spil Dansk er det nationale projekt med lokal forankring. Vi er meget stolte af
vores musikalske supertanker. Og vi passer rigtig godt på Spil Dansk.
Nu sætter vi fuld fart frem på skabelsen af det nye Spil Dansk, så vi fortsat kan
udbrede, udvikle og sætte fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand.
Ricco Victor, direktør i Spil Dansk.
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Stefan Pasborg inspirerer gymnasieelever med Jazz Caravan

FORMÅL
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SPIL DANSK:
• Udbreder, udvikler og sætter fokus på dansk
musikkultur i bredeste forstand.
• Er forankret i et lokalt, regionalt og nationalt
samarbejde.
• Begejstrer og inspirerer danskerne til at skabe,
spille og dele musik med hinanden.
• Dyrker og styrker kvaliteten og diversiteten i
den danske musik i et genremæssigt bredt,
folkeligt, historisk, nutidigt og fremtidigt
perspektiv.
• Fremmer og sikrer mangfoldigheden i dansk
musiklivs fødekæder, fra amatørerne til de
professionelle og fra børnene til seniorerne.
• Styrker det danske musikliv gennem nye
partnerskaber og involverer alle typer
publikum, lyttere og arrangører.
• Skaber grobund for sammenhængskraft og
fællesskab i samfundet gennem dialog og
inklusion med musikken i hånden.

Metrokoncerten med Copenhagen Phill

Søren Huss i DR Koncerthuset

KAPITEL 1
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SPIL DANSK
KOMMUNER 2017
• DETTE ÅRS 26 SPIL DANSK KOMMUNER
• KOMMUNEPAKKERNE

”Jeg er stolt af den udvikling, som Spil Dansk konceptet har gennemgået i de sidste 3 år, hvor etablerede og frivillige
kræfter i kommunen er gået sammen om at skabe en lollandsk musikfestival, hvor borgere, unge som ældre, har fået gode oplevelser med
dansk musik, hvad enten der er tale om koncertoplevelser eller workshopforløb med mulighed for at udfolde eget talent”.
- HEINO KNUDSEN, regionrådsformand for Region Sjælland

DETTE ÅRS 26
SPIL DANSK KOMMUNER
12

I 2017 samarbejdede vi tæt med hele 26 kommuner, der alle havde
investeret i en Spil Dansk Kommunepakke. Det er tre kommuner
mere end sidste år. Interessen for samarbejde er stigende. Vi havde
møder lokalt med 45 kommuner i 2017, så det lover godt for 2018.

• ASSENS
• EGEDAL
• FAVRSKOV
• FAXE
• FREDENSBORG
• FREDERIKSBERG
• GRIBSKOV
• HERNING
• HVIDOVRE
• KØBENHAVN
• LEMVIG
• LOLLAND
• MARIAGERFJORD

• MORSØ
• NORDFYN
• NÆSTVED
• RANDERS
• RINGKØBING-SKJERN
• ROSKILDE
• SKANDERBORG
• SKIVE
• SYDDJURS
• SYDSLESVIG
• THISTED
• TØNDER
• ÆRØ

En række kommuner er ”ﬂyttet hjemmefra”, og skaber deres egen
Spil Dansk Uge med en række imponerende arrangementer. Særligt
skal vi nævne: Furesø, Horsens, Varde, Vejle og Fanø.

Se listen over Spil Dansk Kommuner
gennem årene på spildansk.dk

KOMMUNEPAKKERNE
Indholdet i årets kommunepakker er ligesom altid skabt i tæt
samarbejde med alle de musikbrancheorganisationer, som Spil
Dansk samarbejder med.
Kommunepakkerne er en støtte til det lokale musikliv muliggjort af musikbrancheorganisationerne – med målet om at
gøre noget særligt for dansk musik, lokalt såvel som nationalt.
Vi sikrer altid, at arrangementerne dækker store dele af det
kommunale musikliv – lige fra kulturhuset, musikskolen,
biblioteket, kirken, spillestedet, til musikundervisere og elever
samt til unge såvel som gamle borgere.
Alle Spil Dansk Kommuner 2017 har erhvervet en af
nedenstående pakker.
BASIC-pakken:
• 11 musikprojekter (2 LIVE / 7 LÆRING / 2 SERVICE) for
28.000 kr.
PREMIUM-pakken:
• 17 musikprojekter (5 LIVE / 9 LÆRING / 3 SERVICE) for
37.000 kr.
I 2017 blev PREMIUM-pakken erhvervet af 18 kommuner,
BASIC-pakken af 6, og så udviklede vi 2 skræddersyede pakker
til København og Frederiksberg.

Se kommunepakkernes indhold på spildansk.dk
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Rasmus Hedebo i Blodbanken på Frederiksberg

KAPITEL 2

MUSIKLIVETS ONLINE
MØDESTED
• SPILDANSK.DK
• VORES KUNSTNERE
• EN NY KALENDER-PLATFORM
• HELE DANMARK SAMLES
I SPIL DANSK UGEN

“Det er ingen hemmelighed, at vi glæder os hvert år, når det er Spil Dansk-tid.
For jo ﬂere minutter den danske musik får i radioen, jo ﬂere penge kan vi udbetale til alle de danske musikere og
pladeselskaber, der er afspillet".
- JOHN R. KRISTENSEN, Adm. direktør Gramex.
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Forsiden af spildansk.dk

SPILDANSK.DK
I år blev den digitale mureske ﬂittigt brugt: Spildansk.dk blev genopbygget fra bunden, ud med
det gamle styresystem MODX og ind med Wordpress. Hermed ﬁk vi både redesignet, udviklet
og fremtidssikret hjemmesiden.
Spildansk.dk er nu et nemt og brugervenligt online mødested for musiklivet, både i vores
betjening af kommuner, musikorganisationer, kunstnere, medier og borgere - hvoraf
sidstnævnte nærmest valgfarter til vores fællessangsunivers.

Spildansk.dk i perioden 1. januar – 20. november 2017*:
• Sidevisninger: 266.202
• Unikke sidevisninger: 174.574
• Heraf stod 'Danmarks Fællessang Online' for 25% af traﬁkken.
* Data fra vores Google Analytics konto.

Se det hele på spildansk.dk

VORES KUNSTNERE
Når der rekrutteres kunstnere til Spil Dansk, er det altid via deres foreninger.
Alle kan medvirke, og hele 200 musikere tilmeldte sig som Spil Dansk
Kunstnere, og bidrog dermed til at lave kvalitetsarrangementer inden for at
væld af genrer og kategorier over hele Danmark.
Takket være opgraderingen af hjemmesiden, har kunstnerne som noget nyt

Se den samlede kunstneroversigt
på spildansk.dk

kunne tilmelde sig online og automatisk fået deres egen proﬁl. Vores
samarbejdskommuner har derefter besøgt deres proﬁler, og indsendt
bookingønsker til os på baggrund af dem.
Herunder 10 kunstnere, der alle har været ude og give koncert eller været
underviser i løbet af 2017:

BO STIEF

CLARA SOFIE

ELISABETH
GJERLUFF NIELSEN

RUNE
THORSTEINSSON

JULIE MARIA

KATINKA

LOUISE ALENIUS

NICKLAS SCHMIDT

PHILIP FABER

STEFAN PASBORG
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SPIL DANSK
KALENDEREN
EN NY KALENDER-PLATFORM
Primo oktober lancerede vi beta-versionen af Spil Dansk Kalenderen – et helt
nyt univers på hjemmesiden, hvor man nemt kan indtaste, søge på, og få
overblik over Spil Dansk relaterede arrangementer i hele Danmark. Licensen
hos Kultunaut blev dermed opsagt til fordel for en mere moderne platform,
både hvad angår funktionalitet, design og brugervenlighed.

Kalenderen er vores anden mest besøgte side, kun overgået af Danmarks
Fællessang Online.
Herunder 5 udvalgte arrangementer fra kalenderen:

Kalenderens forside er et nyt element - en slags show room - hvor vi kan
fremvise vores mange aktiviteter, ikke kun under Spil Dansk Ugen, men i løbet
af hele året.

•
•
•
•
•

Søren Huss i DR Koncerthuset
Fribytterdrømme på Turbinen
Fællessang for alle børnehaver på Frederiksberg
Masterclass Rytmisk m/ Katinka og Simon Ask
Kalles World Tour på Badeanstalten

På bare en måned blev mere end 800 arrangementer indtastet, og Spil Dansk

Besøg den nye Spil Dansk Kalender på spildansk.dk

HELE DANMARK
SAMLES I
SPIL DANSK
UGEN
Spil Dansk Ugen blev fejret over hele landet med mere end 1.000
tilmeldte arrangementer i vores egen kalender og på Kultunaut.
Ud over vores 26 samarbejdskommuner - der lagde en særlig indsats
inden for kommunegrænsen - var der musik for alle aldre, fordelt på alle
tænkelige og u-tænkelige lokationer.
Arrangementstyperne tæller bl.a. fællessang for børn, intimkoncerter i
lokale musikforeninger, sang på byens torv, installationer med og om
musik, foredrag og musiksaloner samt massevis af koncerter på
spillesteder og kulturhuse.
De facto afholdes der mange Spil Dansk arrangementer, som aldrig ”når
frem” til kalenderen. Hvert år servicerer vi landets mange lokale
arrangører med påmindelser om at tilmelde deres arrangementer, men
vi kan se, at en del alligevel glemmer det.
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De Tre Musikterer i Operaen.

KAPITEL 3

PRESSEDÆKNING
& KOMMUNIKATION
• TOP 5 MEDIEINDSLAG
• TÆTTERE SAMARBEJDE MED DR
• LANDSDÆKKENDE MEDIER
• LOKALPRESSEN
• STOR AKTIVITET PÅ FACEBOOK
• POLITISK GOODWILL
• KOMMUNIKATION & PRESSEARBEJDE

“Den danske musik risikerer at blive presset af markedsudviklingen, fordi ﬂere og ﬂere danskere lytter til
musik via store internationale streamingtjenester, hvor danske kunstnere blot er ét tilbud blandt mange. Udfordringen er at modstå,
at det danske drukner i den store internationale konkurrence. Vi er en lille nation og et lille sprogområde, og i DR tager vi
det meget alvorligt at afspejle og styrke den danske musikscene. Derfor er det helt naturligt for DR at fortsætte det tætte
samarbejde med Spil Dansk, som vi har haft lige siden begivenheden blev lanceret i 2001”.
- GUSTAV LÜTZHØFT, radiochef I DR.
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TOP 5
MEDIEINDSLAG
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Igen var mediedækningen imponerende med hele 1.155
presseklip*, og det er på trods af den øgede mediekonkurrence
om omtale for større kulturbegivenheder som Spil Dansk.
DR dækkede Spil Dansk i hele uge 44 på tværs af samtlige af
deres radiokanaler, og oprettede endda deres egen tema-side på
Dr.dk. Det var intet mindre end en milepæl!
* Infomedia, periode 1. jan.-20. nov. (eks. radio & tv indslag).
Medierne var med hele vejen.
Top 5 medieindslag:
1. DR.DK: ”DR spiller ekstra meget dansk i uge 44”
2. DR.DK: ”Garanti for kuldegysninger: Se folk fra hele landet
synge dansk megahit”
3. TV2 Lorry: ”Hør stor kunst 20 meter under jorden”
4. En lang række interviews på DR P4, fra Kulturmødet til på
den anden side af Spil Dansk Ugen
5. Særlig interview og tema om Spil Dansk og Danmarks
Fællessang på DR P1
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TÆTTERE SAMARBEJDE MED DR
Sidste år begyndte DR at dække hele Spil Dansk Ugen på tværs af alle deres
radiokanaler, og i år blev samarbejdet endnu tættere!
• DR oprettede deres egen tema-side om Spil Dansk på DR.dk, og ligeledes
oprettede vi en dedikeret 'Spørgsmål & Svar'-side til alle DR's
programmedarbejdere, så de nemmere kunne formidle det omfangsrige
nyhedsstof om musiklivets landsdækkende festuge.

• Som et ekstra og nyt ben i samarbejdet, tog vi sammen med P4 initiativ til at
samle Danmarks største Spil Dansk-kor.
• Vi servicerede de ti regionale P4 stationer med top 10 lister over Spil Dansk
arrangementer netop i deres region.
• Vi servicerede alle DRs otte radiokanaler med særlige historier til
deres redaktioner.

Besøg DR's egen Spil Dansk tema-side på dr.dk
Besøg Spil Dansks 'Spørgsmål & Svar'-side til DR på spildansk.dk
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LANDSDÆKKENDE MEDIER
BT, Århus Stiftstidende, TV2 Fyn, TV2 Østjylland, AOK, Gaffa, Folkeskolen.dk og mange ﬂere af de landsdækkende medier var med
til at fortælle den gode historie om musiklivets festuge.
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LOKALPRESSEN
Mariager Avis, Ugeavisen Nordfyn, Ugeposten Gribskov, UgeNyt Slagelse, Lokalavisen Lemvig, Randers Amtsavis og mange ﬂere
lokalmedier havde massevis af artikler om deres kommuners medvirken som Spil Dansk Kommune 2017.

STOR
AKTIVITET
PÅ FACEBOOK
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Med et kæmpe engagement på vores Facebook-side gennem det
meste af året, udgør den en afgørende kommunikationskanal i
dagligdagen, også som annonceringsværktøj.
Herunder et par nøgletal:
SYNES GODT OM:
• Den 1. januar 2017: 6.212
• Den 20. november 2017: 8.448

SAMLET RÆKKEVIDDE FOR OPSLAG*:
• Den 31. oktober 2017: 16.948 (rekord for en dag)

* Antallet af personer, som har modtaget aktivitet fra SPIL DANSK
denne dato.
DET BEDSTE OPSLAG:
Interessen på Facebook var ikke til at tage fejl af.

• ”Er I også med i Danmarks Fællessang?”:

86.527 (nåede personer) / 3.567 (klik på opslag)

Besøg Spil Dansk på Facebook
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Onkel Reje i Kedelhallen, Frederiksberg
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POLITISK GOODWILL
Carl Christian Ebbesen (nu tidl. Kultur- og Fritidsborgmester i København), Jørgen Glenthøj (borgmester Frederiksberg Kommune) og
Uffe Elbæk (partiformand Alternativet) er nogle af de kendte politikere, der roser Spil Dansk på deres Facebook-sider.
En lang række mediepersoner og kunstnere fremhæver også det positive ved Spil Dansk, eksempelvis Adrian Lloyd Hughes herover.

KOMMUNIKATION &
PRESSEARBEJDE
Når Spil Dansk Ugen nærmer sig, forfatter vi hvert år en lang række nyheder
om vores mange samarbejdsprojekter. De bruges dels i vores opsøgende
pressearbejde, men også som nyhedsservice til de mange musikbranche-

organisationer, der er medskabere af projekterne.
Herunder er et udvalg af de nyheder, som vi har forfattet i tilknytning til
samarbejds-projekter for Spil Dansk Ugen 2017:

1

6

2
3
4
5

Danske Populær Autorer – DPA:
• ”Kom helt tæt på en sangskriver”
• ”Musikkens ungdomslandshold er udtaget”
Dansk Artist Forbund – DAF:
• ”Sangskrivere gæster blodbank og jernstøberi”

7

Koda:
• ”Sjov i skolen med sangskrivning”

8

Musikforlæggerne:
• ”Pigepower og Stjernekiggeri”

9

Dansk Musiker Forbund – DMF:
• ”DMF bringer musikken overraskende steder hen”

Dansk Komponist Forening – DKF:
• ”På skattejagt efter lyde”
• ”Musikkens ungdomslandshold er udtaget”
Dansk Korforbund:
• ”Professionel inspiration til 1000 korsangere”
Dansk Solistforbund – DSF:
• ”Seniorer samles om opløftende sangtraditioner”
Levende Musik i Skolen – LMS:
• ”Skolebørn i professionelle koncertrammer”
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Anna Kruse og Nicholas Kingo til
fællessang på Egedal Rådhus

KAPITEL 4

STØRRE SPIL DANSK
INITIATIVER I 2017
• DANMARKS FÆLLESSANG
• KULTURMØDET PÅ MORS
• DANMARKS STØRSTE SPIL DANSK-KOR
• KOMMUNEKONFERENCEN
• UNDERGRUNDSMUSIK I METROEN
• PROJEKTLEDER FOR STOR-KOMMUNER

“Spil Dansk satte et af de helt store aftryk på Kulturmødet 2017 med deres Danmarks Fællessang. Mange hundrede
sangglade deltagere deltog i de 17 arrangementer, der passioneret blev præsenteret af en lang række kendte politikere, mediefolk og
kunstnere. Fællessangen er kommet for at blive. Den har en lys fremtid. Også på Kulturmødet”.
- CLAUS SVENSTRUP & NIELS OTTO DEGN, Kulturmødet Mors' ledelse.
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DANMARKS
FÆLLESSANG
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I år tog Danmarks Fællessang et kæmpe tigerspring, og nåede endnu ﬂere
danske hjerter og sangstemmer end nogensinde før. Med mere end 2.500
brugere (vi kan kalde dem "lokale fællessang-værter"....) på online
platformen, må vi konstatere, at fællessang for alvor er et hit!
Projektet har kun vokset sig større, og er nu et samarbejde mellem Spil
Dansk og Højskolerne, Bibzoom, Musiklærerforeningen samt
Kulturmødet.
I 2017 kunne man synge med på 17 udvalgte fællessange i hele 17 uger;
endda ganske gratis!
Projektet står på ﬁre ben:
1) Online: En omfangsrig og gratis online platform med sangtekster,
indspilninger og læringsmateriale.
2) Live: Vi udsender fællessangs-duoer til Spil Dansk Kommunerne, hvor
de synger de 17 fællessange med hundredvis af børn.
3) Kulturmødet Mors: Vi stod for 17 velbesøgte fællessangarrangementer på Kulturmødet.
4) P4 og 'Frit Land': Sammen med DR P4 samlede vi Danmarks største
Spil Dansk-kor, der alle sang med på Ulige Numres store hit 'Frit Land'.
Med hele 32.822 streams på platformen i perioden 1. aug.-21. nov., kan vi
med sindsro glæde os over det comeback, fællessang nyder disse år. Spil
Dansk tager et landsdækkende ansvar for at sprede og udvikle
fællessangen nu på 17. år.

Besøg Danmarks Fællessang Online på spildansk.dk
Bjarne List Nissen holder fællessang
på Rådhuspladsen i København.

Læs nyheden om de 17 fællessange for 2017 på spildansk.dk

33

Danmarks Sangkort viser,
hvor folk sang med.

2.500 STEDER SYNGES DER MED I DANMARKS FÆLLESSANG.
På Spildansk.dk ﬁnder man også Danmarks Sangkort, hvor alle skoler, gymnasier,
højskoler, efterskolder og virksomheder, der deltager i den landsdækkende fællessang, kan
ses. Sangkortet opdateres hver gang nye 'fællessangere' tilmelder sig.

Besøg Danmarks Sangkort på spildansk.dk

KULTURMØDET
MORS
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Som enkeltstående organisation er Spil Dansk den samarbejdspartner der
står bag langt ﬂest arrangementer på Kulturmødet.
Der blev for alvor sat trumf på med vores imponerende line-up af kendte
top-politikere, mediefolk og kunstnere, der deltog som sangværter til
samtlige 17 arrangementer.
Af sangværter kan vi f.eks. nævne:
• Bertel Haarder – Politiker & Folketingsmedlem, V
• Mogens Jensen – Politiker & Kultur- og medieordfører, S
• Tine Smedegaard Andersen – Kulturdirektør i DR
• Ulla Astman – Politiker & Regionrådsformand i Region Nordjylland, S
• Morten Messerschmidt – Politiker & medlem af Europaparlamentet, DF
• Adrian Lloyd Hughes - Journalist og TV-vært på DR

Bertel Haarder præsenterer
Danmarks Fællessang på Kulturmødet.

Læs om vores deltagelse på Kulturmødet på spildansk.dk
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Adrian Lloyd Hughes var vores sangvært på Kulturmødet.

På Spildansk.dk ﬁnder man også en dedikeret side til Danmarks Fællessang på Kulturmødet. Her kan man læse
16 kendte politikere, kulturpersoner og kunstneres tanker om fællesang - kort sagt alle dem, der medvirkede
som sangværter.

Se listen med sangværter og deres tanker om fællessang på spildansk.dk
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DANMARKS STØRSTE SPIL DANSK KOR
Vores succesrige fremstød med at udbrede fællessang ﬁk et helt ny dimension
og tyngde med "Frit Land"-projektet, som Spil Dansk var med til at opﬁnde
sammen med DR P4 'Frit Land'-projektet. Her kunne alle sangglade danskere
pludselig byde ind – det krævede kun en mobiltelefon for at optage og
indsende sit vokalbidrag.

Se videoen med Danmarks største Spil Dansk-kor

I alt sang godt 2.500 radiolyttere med på Ulige Numres store hit 'Frit Land',
skrevet af Carl Emil Petersen. Vi modtog vokalbidrag fra alle slags stemmer –
lige fra de magelige sofakartoﬂer til de spjættende og henførte korsangere.
De mange ”stemmer” blev derefter samlet i én udgave med tilhørende video, og
blev derefter præsenteret på P4 Morgens sendeﬂade for hele Danmark samt
som video på dr.dk.

Carl Emil Petersen
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Med P4 som partner var mediedækningen selvsagt o vervældende, og
både på DR.dk, men især også på vores Facebook, kunne man ligefrem
mærke gejsten fra de engagerede Spil Dansk-korister.

Se DR's nyhed om projektet på dr.dk
Læs Carl Emil Petersens udtalelse om samarbejdet på dr.dk
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Paneldeltagerne i debatten

KOMMUNEKONFERENCEN
For femte år i træk inviterede vi til Spil Dansk Kommunekonference, denne
gang i Festsalen på København Kommunes Rådhus med hele 180
deltagere.
Her deltog ledere fra mere end 40 kommuner samt 40 musikbranche- og
kulturlivsorganisationer, der var musik fra Folkeklubben og gedigen
styring af vores moderator Clement Kjersgaard.
Deltagerne kunne opleve en særudgave af Debatten med Clement
Kjersgaard, hvor en livlig dialog mellem musikbrancheformænd samt
kulturudvalgsformænd og borgmestre fra Spil Dansk kommunerne,
fungerede som en optakt til Kulturmødet Mors 2017, og som tidlig optakt
til kommunalvalget i november.

Se konferenceprogrammet på spildansk.dk

Deltagerne* i ”Debatten” var:
•
•
•
•
•
•

Carl Christian Ebbesen - Kultur- og Fritidsborgmester Københavns Kommune.
Birgit Pedersen - Kulturudvalgsformand Roskilde Kommune.
Kristian Ahle - Kulturudvalgsformand Ringkøbing-Skjern Kommune.
Ole Glahn - Kultur- og Fritidsudvalgsformand Kalundborg Kommune.
Lauge Larsen - formand for Børne- og Kulturudvalget Morsø Kommune.
Jørgen Thorup - formand Spil Dansk, formand Dansk Kunstnerråd og
næstformand Danske Populær Autorer.
• Lars Daneskov - DR radiovært, redaktør, forfatter og journalist.
• Ole Dreyer - formand for Musikforlæggerne i Danmark
* Flere af deltagerne har efter Kommunalvalget 2017 fået nye poster.
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Folkeklubben både spillede og debatterede under Kommunekonferencen.

Spil Dansk-teamet

Dagen bød også på to indslag med fællessang akkompagneret af Nicolai Majland (piano) og Christina Boelskifte (sang), og naturligvis de
berømte Rådhuspandekager, som de mange prominente politikere og kulturledere kunne enes om var velsmagende.

Se fotogalleri fra konferencen på spildansk.dk
Se den endelige deltagerliste på spildansk.dk
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Copenhagen Phil giver koncert under Nørrebros Runddel

UNDERGRUNDSMUSIK I METROEN
En symfonisk champagnegalop 20 meter under jorden! Dette var intet
mindre end overskriften på et af Spil Dansks Ugens mest spektakulære
åbningsarrangementer.
Det foregik om tirsdagen, hvor det 40 personers store symfoniorkester
Copenhagen Phil gav en kort koncert i den ufærdige metrostation
Nørrebros Runddel i København.

Se video fra metrokoncerten på spildansk.dk

Publikum var metroarbejderne og en håndfuld inviterede vip-gæster, heriblandt
Carl Christian Ebbesen og Jørgen Glenthøj, henholdsvis Kultur- og
Fritidsborgmester i Københavns Kommune og Borgmester i Frederiksberg
Kommune, samt Daniele Cascianelli, direktør i Copenhagen Metro Team, Salini
Impregilo Group.
Musikrepertoiret var ærke-dansk med H.C. Lumbyes festlige ”Københavns jernbanedampgalop” og ”Champagnegalop”, og Carl Nielsens musik til ”Jens Vejmand”.
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Metrokoncerten blev en realitet takket være et bredt samarbejde, og Spil Dansk
løftede opgaven sammen med Copenhagen Metro Team (CMT), Salini Impregilo
Group, Metroselskabet og ikke mindst Copenhagen Phil.
Det store planlægningsarbejde betalte sig, og blandt ﬂere medier ﬁk
arrangementet særligt god omtale på dr.dk, og ikke mindst tusindvis af visninger
på de sociale medier efterfølgende.

Metrokoncerten

Læs om det store samarbejde bag metrokoncerten på spildansk.dk
Læs DR's nyhed om metrokoncerten på dr.dk
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PROJEKTLEDER FOR
STORKOMMUNER
Når Spil Dansk Ugen rulles ud i København og
Frederiksberg Kommune, er det med Spil Dansk som
projektledere og med langt ﬂere skræddersyede
musikprojekter.
Et kæmpe fællessangsarrangement med Onkel Reje i
Kedelhallen på Frederiksberg vakte begejstring og glæde
– især hos de mindste - og naturligvis den årlige tradition
på Rådhuspladsen, hvor mere end 2.000 skolebørn sang
med på Bjarne List Nissens medrivende repertoire.
Som noget helt nyt i københavner-pakken lancerede vi
projektet Vores By i Ord og Toner. Fem kulturhuse
åbnede deres døre for fem sangskrivere, og inviterede
byens seniorer på en dag med egne fortællinger og musik.
Inden dagen var omme, havde de været med til at skrive
nye sange, med udgangspunkt i de levede liv.

Læs om det store fællessangsarrangement
for børnehaver på spildansk.dk
Læs om Vores By i Ord og Toner på spildansk.dk
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Fællessang på Rådhuspladsen i København.

Derudover afholdte vi arrangementet Litteratur & Trubadur på Frederiksberg
Bibliotek, hvor sangskriver Michael Hamilton underholdte biblioteksgæsterne med
en kombination af musik og fortællinger. Det blev til en helt igennem herlig video, som
kan ﬁndes herunder.

Se Michael Hamiltons musikalske rundtur på biblioteket på Facebook

Jeanette Balland under Christiansborg Slot.

KAPITEL 5

LANDSDÆKKENDE
SAMARBEJDSPROJEKTER
VIA KOMMUNERNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSPROJEKTER
HIT MED SANGSKRIVEREN
DANMARKS FÆLLESSANG LIVE
JAZZ CARAVAN
GOING LOCAL
PLAY IT FORWARD
ARTIST IN BUSINESS
LMS KONCERTEN
SPIL DANSK SOLISTERIER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MASTERCLASS RYTMISK
MASTERCLASS KLASSISK
MENTORSESSION RYTMISK
MENTORSESSION KLASSISK
FEM SPOR I NY DANSK MUSIK
LYDKUNST SKATTEJAGT
KOR CARE
MUSIK PÅ SKEMAET
DU HØRTE DEM FØRST HER

”Fællessang er jo en gammel dansk tradition, som forbinder os til hinanden på tværs af alle mulige skel,
mens vi synger - for når man synger, kan man ikke også skændes. Men fællessange forbinder os også til vores fælles værdier, historie
og kulturhistorie, fordi den danske sangskat er så rig og stadig fornys. Fællessang er simpelthen en meget inddragende form for
kultur, der skaber sammenhængskraft helt bogstavelig talt, mens den ﬁnder sted”.
- TINE SMEDEGAARD ANDERSEN, Kulturdirektør i DR.
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OVERSIGT OVER
SAMARBEJDSPROJEKTER
DANSKE POPULÆR AUTORER – DPA:

DANSK KORFORBUND:

•
•
•
•

• Kor Care: 25 arrangementer.

Hit Med Sangskriveren: 27 arrangementer.
Jazz Caravan: 18 arrangementer.
Masterclass Rytmisk: 2 masterclasses.
Mentorsession Rytmisk: 12 mentorsessions.

DANSK SOLISTFORBUND – DSF:
• Spil Dansk Solisterier: 7 arrangementer.

DANSK ARTIST FORBUND – DAF:
• Artist In Business: 8 arrangementer.

LEVENDE MUSIK I SKOLEN – LMS:
• LMS Koncerten: 6 arrangementer.

KODA:
• Musik På Skemaet: 26 workshops.

DANSK MUSIKER FORBUND – DMF:

MUSIKFORLÆGGERNE:
• Har deres egen pulje.
• Gav støtte til en lang række koncerter.

• Going Local: 8 arrangementer.

SPIL DANSKS EGNE PROJEKTER:
DANSK KOMPONIST FORENING – DKF:
•
•
•
•

Masterclass Klassisk: 2 masterclasses.
Mentorsession Klassisk: 10 mentorsessions.
Fem Spor I Ny Dansk Musik: 5 kurser.
Lydkunst Skattejagt: 5 workshops.

•
•
•
•

Danmarks Fællessang: 19 arrangementer.
Play It Forward: 17 arrangementer.
Musikkens Entreprenører: 1 seminar.
Du Hørte Dem Først Her: 11 anmeldelser.

LIVE
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Den tidligere DMGP vinder Sémmane optrådte på
Roskilde Bibliotek med musik og artist-talk.

HIT MED SANGSKRIVEREN
LIVE
Antal: 27 arrangementer afholdt i Spil Dansk Ugen.
Hvad: En samtalesalon med musik, hvor en solokunstner optræder foran et dedikeret publikum, der har mulighed for at stille spørgsmål til sangskriverens liv og virke.
Udpluk af medvirkende kunstnere: Aisha, Christoffer Stjerne, Elisabeth Gjerluff Nielsen, James Rasmussen, Julie Maria, Peter Abrahamsen, Sémmane m.ﬂ.

Se hvilke sangskrivere, der var ude at optræde med 'Hit Med Sangskriveren' på spildansk.dk

LIVE
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Den rutinerede duo Ronnie Flyvbjerg Olesen (piano) og Mona Britt
Nykjær (sang) var ude til ﬂere fællessangs-arrangementer i løbet
af ugen, bl.a. på Sletten Skole i Nordfyns Kommune.

DANMARKS FÆLLESSANG
LIVE

Antal: 19 arrangementer afholdt i Spil Dansk Ugen samt 17 på Kulturmødet.
Hvad: En duo bestående af pianist og sanger/sangerinde akkompagnerer massevis af skolebørn i deres fællessang, hvor repertoiret består af udvalgte numre fra dette
års 17 fællessange (ved hjælp af Danmarks Fællessang Online).
Udpluk af medvirkende duoer: Nicolai Majland & Christina Boelskifte, Anna Kruse & Nicholas Kingo, Ronnie Flyvbjerg Olesen & Mona Britt Nykjær m.ﬂ.

Læs mere om Danmarks Fællessang og hvorfor det hitter på spildansk.dk

LIVE
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JAZZ
CARAVAN
LIVE

Antal: 18 arrangementer afholdt i
Spil Dansk Ugen.
Hvad: En solokoncert og artist-talk for
gymnasieelever med en professionel jazzstjerne, som kan være tidligere vinder af en
DMA Jazz statuette eller hædersprisen Årets
Nye Jazznavn, som uddeles af DPA.
Udpluk af medvirkende jazzstjerner:
Bo Stief, Helene Bak, Johanna Elina Sulkunen,
Nikolaj Hess, Rune Thorsteinsson, Stefan
Pasborg, Mads Mathias m.ﬂ.

Se hvilke jazz-stjerner, der var ude
med 'Jazz Caravan' på spildansk.dk

Den prisvindende jazz-stjerne Mads Mathias gæstede Frederiksberg
Gymnasium, hvor de studerende både ﬁk mulighed for at høre ham
solo, og stille spørgsmål til det at være professionel sangskriver”.

LIVE
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Sif Jacobsen, med kunstner-aliaset Lilac's Daughter, bor til dagligt
i London, men tog den lange rejse til Morsø Kommune, hvor publikum
hos den lokale 'Kulturkøbmanden' ﬁk en medrivende solokoncert.

GOING LOCAL
LIVE

Antal: 8 arrangementer afholdt i Spil Dansk Ugen.
Hvad: En solokoncert, hvor musikken tager på rejse ud til lokallivet, langt væk fra byens centrum. Musikken kommer helt ud på “landet” og ud til lokale arrangører og
publikum, hvor livemusikken kun meget sjældent eller aldrig kommer.
Udpluk af medvirkende musikere: June Beltoft, Kasper Bai, M.C. Hansen, Rasmus Kjær, Rolf Heitmann, Sif Jacobsen m.ﬂ.

Se hvilke musikere der ”gik lokalt”på spildansk.dk

LIVE
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PLAY IT

FORWARD
LIVE
Antal: 17 arrangementer afholdt i Spil
Dansk Ugen.
Hvad: En koncert, som kommunen giver
videre til en institution, forening eller en
række frivillige, som fortjener at få en
særlig musikalsk oplevelse.
Udpluk af medvirkende musikere:
Alex Jønsson, Bjarne Lisby, Gary Snider,
Max Wolf, Michael Hamilton,
Mirja Klippel m.ﬂ.

Guitaristen Alex Jønsson gav musikken videre til beboerne
på Flygtningecenter Løgumkloster i Tønder Kommune.

LIVE
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Rasmus Hedeboe besøgte blodbanken på Frederiksberg,
hvor han gav dem en noget anderledes donor-oplevelse.

ARTIST IN BUSINESS
LIVE

Antal: 8 arrangementer afholdt i Spil Dansk Ugen.
Hvad: Artister gæster lokale virksomheder, hvor de giver en koncert og artist-talk, f.eks. som morgensang eller til fredagsbaren.
Udpluk af medvirkende artister: Bastion, Bertel Abildgaard, Nanna Larsen duo, Stine Michel med Freja i Norden, Rasmus Hedeboe m.ﬂ.

Se hvilke artister der besøgte virksomheder landet over på spildansk.dk

LIVE
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En hel busfuld skolebørn ﬁk mulighed for at opleve den trommeglade trio Drums Across
i professionelle koncertrammer på spillestedet Fermaten i Herning Kommune.

LMS KONCERTEN
LIVE

Antal: 6 arrangementer afholdt i Spil Dansk Ugen.
Hvad: Koncert for massevis af skolebørn på et rigtigt spillested med professionelle koncertrammer med scene, lyd og lys.
Udpluk af medvirkende kunstnere: Goin' back to New Orleans, Drums Across, Tumult, Paul Banks & Charlotte Halberg m.ﬂ.

Se rækken af LMS kunstnere der gav skolebørnene en på opleveren på spildansk.dk

LIVE
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Varieté- og visetraditionen blev båret frem af den garvede duo
Hyldgaard & Landy, som bl.a. spillede på Kulturladen i Ærø Kommune.

SPIL DANSK SOLISTERIER
LIVE

Antal: 7 arrangementer afholdt i Spil Dansk Ugen.
Hvad: En duo bestående af sanger og akkompagnatør stod bag en række sangaftener, typisk for seniorerne på kulturhuse og medborgerhuse. Koncerten byder også på
indslag med fællessang.
Udpluk af medvirkende kunstnere: Allan Høier & Erik Axel Wessberg, Peter Vesth & Kristian Rusbjerg, Tove Hyldgaard & Tonny Landy, Mads Westfall m.ﬂ.

Se hvilke kunstnere der var ude og optræde med solisterierpå spildansk.dk

Marie Key på Vega, København

Den unge popstjerne Katinka og hendes sangskriver-makker
Simon Ask underviste de håbefulde talenter i sangskrivning og
tekstkoncepter på Syddansk Musikkonservatorium i Odense.

LÆRING
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MASTERCLASSES

RYTMISK
VI BOOSTER TALENTET

Antal: 2 masterclasses afholdt i november.
Hvad: Et ”ungdomslandshold” bestående af
talenter primært fra landets musikskoler
undervises af to professionelle sangskrivere
inden for rytmisk sangskrivning og produktion.
De to masterclasses blev afholdt på Syddansk
Musikkonservatorium (SDMK Odense) og Det
Jyske Musikkonservatorium (DJM Aarhus).
Medvirkende undervisere:
Katinka Bjerregaard, Simon Ask, Rune Braager
og Clara Soﬁe.

Læs mere om de ﬁre masterclasses og
'Vi Booster Talentet' på spildansk.dk

LÆRING
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Nicklas Schmidt, som vandt den prestigefyldte Carl Prisen i år,
gav masterclass i klassisk komposition på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium sammen med Louise Alenius.

MASTERCLASSES KLASSISK
VI BOOSTER TALENTET

Antal: 2 masterclasses afholdt i oktober.
Hvad: Et ”ungdomslandshold” bestående af talenter primært fra landets musikskoler undervises af to professionelle komponister inden for klassisk komposition.
De to masterclasses blev afholdt på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) og Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i København.
Medvirkende undervisere: Henrik Budde, Lasse D. Hansen, Louise Alenius og Nicklas Schmidt.

Læs mere om de ﬁre masterclasses og 'Vi Booster Talentet' på spildansk.dk

LÆRING
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Sangskriver Louise Dubiel gav en 3 timers mentorsession for et band
bestående af ﬁre unge piger på musikskolen i Favrskov Kommune.

MENTORSESSION RYTMISK
VI BOOSTER TALENTET

Antal: 12 mentorsessions afholdt i perioden oktober - november 2017.
Hvad: Et ungt talent inden for rytmisk sangskrivning og produktion modtager en 1-til-1 mentorsession af en professionel sangskriver. Talentet kan også være et band.
Udpluk af medvirkende mentorer: Channe Nussbaum, Christoffer Stjerne, Esben Kronborg, Kristian Martinsen, Thomas Ulrik Larsen, Tine Mynster, Louise Dubiel m.ﬂ.

Læs mere om mentorsessions og 'Vi Booster Talentet'på spildansk.dk

LÆRING
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MENTORSESSION

KLASSISK

VI BOOSTER TALENTET

Antal: 10 mentorsessions afholdt i perioden
oktober - november 2017.
Hvad: Et ungt talent inden for klassisk
komposition modtager en 1-til-1 mentorsession
af en professionel komponist.
Udpluk af medvirkende mentorer:
Eyvind Gulbrandsen, Hanne Tofte Jespersen,
Martin Åkerwall, Nicolai Worsaae, Toke Brorson
Odin, Philip Faber m.ﬂ.

Læs mere om mentorsessions og
'Vi Booster Talentet' på spildansk.dk

Den tv-kendte komponist Philip Faber gav en mentorsession
i DR Koncerthuset med undervisning af DR Pigekoret.
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Musikundervisere fra Egedal, Roskilde, Gribskov og Københavns Kommune mødtes til en
brobygnings-dag på Egedal Musikskole, hvor Else Marie Okkels underviste i ny dansk musik.

LÆRING

FEM SPOR I NY DANSK MUSIK
Antal: 4 kurser afholdt i perioden september - oktober 2017, 1 kursus afholdes januar 2018.
Hvad: Kursusdag for musikundervisere, der bygger bro mellem musikskolelærere og musikundervisere fra folkeskolen. Der undervises med udgangspunkt i 'Fem spor i
ny dansk musik', som er et gratis webbaseret læremiddel til undervisning i 3. – 6. klasse.
Underviser: Else Marie Okkels (til alle kurser).

Besøg hjemmesiden for Fem Spor - femspor.dk

LÆRING

Musikformidleren Hans Sydow er en af de bærende kræfter i det
nye projekt Lydkunst Skattejagt, hvor han drog ud med ca. 30 elever
fra Bavneskolen i Faxe Kommune på en heldags lydskattejagt.
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LYDKUNST
SKATTEJAGT

Antal: 5 workshops afholdt i perioden oktober november 2017.
Hvad: En workshop for skoleelever på 5.-6.
klassetrin, hvor eleverne tages med på en
legende lydskattejagt i det 20. århundredes
lydhistorie med masser af øvelser,
hjemmebyggede instrumenter, egne stemmer
og lyd fra skolen.
Undervisere: Hans Sydow, Peter Jørgensen,
Mette Nielsen og Cæcilie Overgaard.

Se hvilke kommuner, der var de
heldige skattejægere på spildansk.dk
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Hanne Struck-Schøning var en af de professionelle korsangere fra Dansk
Korforbund, der gav ”Kor Care” til klassiske lokale amatørkor over hele landet.

LÆRING

KOR CARE
Antal: 25 Kor Care besøg afholdt i perioden oktober - november 2017.
Hvad: Professionelle korsangere tager på besøg hos landets klassiske amatørkor, og giver dem en omsorgsfuld undervisningsaften, hvor de synger med og underviser
de lokale korister.
Udpluk af klassiske korsangere: Anna Carina Sundstedt, Gertrud Lei, Hanne Struck-Schøning, Jonathan von Schwanenﬂügel, Nina Fischer, Ove Mynderup m.ﬂ.

Se listen over de mange lokale amatørkor, der ﬁk et Kor Care besøg på spildansk.dk

LÆRING
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MUSIK
PÅ SKEMAET
Antal: 26 workshops afholdt i perioden oktober november 2017.
Hvad: En skoleklasse får besøg af en professionel
komponist fra Koda Skolekontakt, som skriver en
sang med eleverne.
Udpluk af medvirkende komponister:
Andreas ”AndyOp” Seebach, Anders Graae,
Annette Bjergfeldt, Linette Damsted, Mol & Kirk,
Christine Skou m.ﬂ.

Se hvilke skoler, der modtog en 'Musik På
Skemaet' workshop på spildansk.dk

Musiker og komponist Christine Skou, som bl.a.
har været vært på Kaj & Andrea, besøgte Maribo Skole i
Lolland Kommune, hvor hun lavede numre med eleverne.

64

Det talentfulde band Mute The Tape fra Favrskov Kommune udløste hele 5 stjerner fra vores anmelder.

DU HØRTE DEM FØRST HER
DYRKET I DEN DANSKE MULD – ANMELDT AF SPIL DANSK

Antal: 11 bands anmeldt i forbindelse med Spil Dansk Ugen.
Hvad: En professionel musikjournalist anmelder nyt musik udvalgt og indsendt af dette års Spil Dansk Kommuner. Musikken præsenteres derefter på Spildank.dk, hvor
nysgerrige lyttere kan læse anmeldelserne og lytte de nye bands.
Udpluk af medvirkende bands: Major Tom, Reveling Days, Ting, Mute The Tape, Why Do We Yawn m.ﬂ.

Se alle 11 bands, som er blevet anmeldt af Spil Dansk

Anya på Vega, København

EPILOG
66
Året rundt er vi i dialog med landets mange musikarrangører, lige fra
musikundervisere på skolerne, til organister i kirkerne, formidlere på
kulturhusene og naturligvis kulturchefer og konsulenter ved kommunerne.

Det har mange aﬂedte effekter, og herunder har vi udvalgt nogle af de
særlige aﬂedte effekter, der fortjener at blive nævnt i forbindelse med
Spil Dansk 2017.

• NY MUSIKBY - LÆS NYHEDEN HER
Roskilde Kommune er nu ofﬁciel musikby, og de lancerede kommunens nye musikby-strategi som en del af åbningen af Spil Dansk Ugen.

• ÅRETS SPIL DANSK KOMMUNE
Det er også en af grundene til, at Roskilde netop har vundet vores hæderspris som 'Årets Spil Dansk Kommune 2017'.

• IMPONERENDE TILSLUTNING
Hele 26 kommuner var med som Spil Dansk Kommuner, men derudover fejrede en håndfuld andre kommuner Spil Dansk på egen hånd. Her skal
især Furesø, Horsens, Varde og Vejle modtage en applaus, som alle sætter barren højt med deres imponerende arrangementer.

• SPILL NORSK - LÆS NYHEDEN HER
Vores musikbranche-venner i Norge har fået inspiration og gode råd fra os på Spil Dansk. Vi ønsker dem alt muligt held og lykke med Spill Norsk.
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• FÆLLESSANG FOR 300 INDVANDRERE - LÆS NYHEDEN HER
VUC Aarhus arrangerede et forbilledligt Spil Dansk-projekt, hvor 300 unge indvandrere samledes til at synge danske
fællessange under Spil Dansk Ugen.

• TITUSINDVIS AF BØRN I FÆLLESSANG - LÆS NYHEDEN HER
Rigtig mange steder samles alle skolebørn på byernes torve, musikhuse og i hallerne til fællessang.

• THY SANGEN - LÆS NYHEDEN HER
Fantastisk musikvideo fra vores venner i Thisted Kommune. Thy Sangen er et initiativ fra Musikskolen i Thy.

• MASSEVIS AF KONCERTER - LÆS NYHEDEN HER
Se vores nyhed om de mange koncerter, der afholdes på spillesteder og kulturhuse over hele Danmark under Spil Dansk Ugen.

• COPENHAGEN PHIL FIK EKSTRA BEVILLING
Vores metrokoncert og borgmester-mødet på tværs af kommunerne afstedkom en ekstrabevilling på 300.000 kr. til
symfoniorkestret

MUSIKKEN I SPIL DANSK
ER LEVENDEGJORT AF
Vores ejerkreds:

Tak til vores mange samarbejdspartnere, der har været med til at skabe Spil Dansk Ugen 2017:
Dansk Komponist Forening, Dansk Korforbund, Levende Musik i Skolen, Dansk Solistforbund, Kulturmødet,
Højskolerne, Bibzoom, Musiklærerforeningen, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium,
Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Også en stor tak til alle de lokale arrangører og optrædende kunstnere, der på hver deres måde selv tager initiativ
til at medvirke i Spil Dansk Ugen med deres egne arrangementer over hele landet.

Alle fotos er Spil Dansk pressefotos eller de medvirkende kunstneres egne pressefotos. Forsidefoto: Anya på Vega.

