
Vær med i det historisk store og 
landsdækkende fællessangsinitiativ: 
ALSANG. Vi vil hylde friheden 
og fællesskabet med fællessang 
i hele landet.

Sæt fantasien og kreativiteten fri 
og skab jeres egne aktiviteter fra 
bunden eller med udgangspunkt i 
ALSANGs tilbud og projekter.

Find inspiration, kalender og info 
om alle ALSANGs projekter 
og tilbud på: 

alsang.dk

ALSANG løber hele 2020 til og med 2021 og kulminerer med 
en række fællessangsbegivenheder i forbindelse med markeringen 
af Danmarks befrielse og i uge 35 2021.

http://www.alsang.dk
http://www.alsang.dk


Lav jeres eget ALSANG-
arrangement eller -projekt   
Vær med til at sætte spot på frihed, 
medborgerskab og fællessang. 

Alle kan deltage ved selv at tage initiativ til og 
afvikle fællessangsarrangementer  
og -projekter. 

ALSANG-arrangementer kan afholdes hele 
2020 og 2021. 

Find inspiration og mere information om alle 
vores gratis tilbud og projekter på alsang.dk. 

Del budskabet, så vi får så mange som muligt 
med og følg projektet på facebook.com/
alsang2020. 

Inspiration til dit 
arrangement 
Tænk kreativt, ræk ud og åbn op for at 
fællessang er for alle uanset alder og baggrund. 
Find inspiration på alsang.dk/inspiration/vaer-
med. 

Brug sange på alverdens sprog og genrer.  

Syng de to nye frihedssange (resultatet af vores 
to konkurrencer). Find tekst, noder, indspilning-
er og arrangementer på alsang.dk/nye-sange. 

ALSANG Kalender  
Indtast dit ALSANG-arrangement i vores 
kalender og bliv inspireret af andres 
arrangementer på alsang.dk/kalender. 

ALSANG Online  
Syng nogle af de bedste danske fællessange. 

Download tekster og benyt professionelt 
indspillet klaver- og sangakkompagnement helt 
gratis. 

Fædrelandssang på 
modersmål 
Syng på dit modersmål eller lær et nyt sprog 
gennem sang! 

Brug vores nyskabende fællessangsmodul og 
prøv kræfter med tre velkendte sange på 12 
forskellige sprog. 

Fædrelandssang på modersmål er gratis, og du 
får både tekster og indspillet klaver- og 
sangakkompagnement. 

Find alt dette og meget mere på alsang.dk  

Alle kan 
være med
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