
#Delditfællesskab 

–  Syng Sammen 



Aarhus er Europæisk Frivillighovedstad i 2018. 
 
Titlen som Europæisk Frivillighovedstad gives til en by i Europa, der gør en særlig indsats for at 

understøtte og anerkende frivilligheden. Titlen handler altså i høj grad om det, der allerede bliver gjort, 

om at understøtte og få det til at gro og sprede sig til mange flere. 

 

At være Europæisk Frivillighovedstad er en stor begivenhed både lokalt og nationalt. 

Derfor vil Aarhus fejre året og understøtte fællesskaber med et ambitiøst og storstilet musikalsk 

fællesskabsprojekt: #Delditfællesskab – Syng Sammen. Musik og sang har til alle tider samlet folk. Hvad 

enten det er i store fællesskaber eller i nære relationer, så skaber sangen en følelse af fællesskab, 

energi og glæde. 

 

Dette sanghæfte er et fælles udgangspunkt for en mangfoldighed af sangmøder for alle igennem 

2018. Vi ønsker og vil opfordre til, at det kan åbne op for kor- og sangfællesskaber, så endnu flere 

synger sammen. 

 

I hæftet finder du sangen ”Stille mirakler når mennesker mødes”, der er skrevet til Festugens projekt 

”Stemmer bygger bro” samt udvalgte sange fra Højskolesangbogen, der blev sunget til åbningen af 

Frivillighovedstaden. Så kan du og dit kor vælge sange, der gør jer glade i fællesskab. 

 

Endelig er der en oversigt over alle de planlagte sangmøder. Det vil være fantastisk, hvis du og dit kor 

har lyst til at deltage eller lave jeres eget sangmøde, som I har lyst til at dele på Frivillighovedstadens 

hjemmeside www.frivillighovedstad.dk. 

 

#delditfællesskab og syng, fordi det giver mening! 

 

God fornøjelse og vi glæder os til at høre jer, 
 

Aarhus Festuge, Aarhus Jazz Orchestra, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Musikskole og 

Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 2018. 



s a n g m ø d e r  o g  k o n c e r t e r

Søndag 9/9: Fællessang i Byparken 

14.00: Fællessang - Officerspladsen i Byparken ved Musikhuset 

Arrangeres i samarbejde med Aarhus Jazz Orchestra og Aarhus Festuge. 
 

Lørdag 22/9: Fællessang under Folkets Møde 

11.00-12.00: Bispetorv 

13.30-14.00: Rådhushallen 

16.30-17.00: Rådhushallen 

Arrangeres i samarbejde med Aarhus Jazz Orchestra og Aarhus Teaters Kor. 
 
Mandag 1/10: Morgensang i Musikhuset 
09.00: Morgensang på Caféscenen med Musikskolen Aarhus 

Arrangeres af Musikskolen Aarhus og Musikhuset Aarhus 

 

Mandag 5/11: Morgensang i Musikhuset 
09.00: Morgensang på Caféscenen med Musikskolen Aarhus 

Arrangeres af Musikskolen Aarhus og Musikhuset Aarhus 

 

Mandag 3/12: Morgensang i Musikhuset 
09.00 Morgensang på Caféscenen med Musikskolen Aarhus  
Arrangeres af Musikskolen Aarhus og Musikhuset Aarhus 

 

 




