
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.

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

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


ALSANG i alle kommuner   
Vi håber, at samtlige kommuner i Danmark vil 
være med til - med fællessang - at sætte spot på 
frihed, medborgerskab og demokrati. 

BRUG vores gratis tilbud – ALSANG Live og 
ALSANG Læring - og vær med til at få hele 
landet til at summe af fællessang. 

RESERVER allerede nu 4. maj 2021 eller uge 
35 (30. august til 5. september 2021). 

KONTAKT kulturinstitutioner, skoler, foreninger 
og virksomheder lokalt og indgå partnerskaber 
om projektet. 

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

Gratis tilbud 

• ALSANG Live og ALSANG Læring til samlet 
værdi af 15.000 kr. 

• Online undervisningsmaterialer til skoler og 
ungdomsuddannelser. 

• ALSANG Online - mange gratis fællessange. 
• Fædrelandssang på modersmål - tre danske 

sange på 12 forskellige sprog. 

Find mere info om vores gratis tilbud og 
projekter på alsang.dk. 

ALSANG Live  
Vi giver et tilskud til et fællessangsarrangement 
eller -event i jeres kommune. 

Book en professionel ALSANG Kunstner til 
kommunens ALSANG-arrangement den 4. maj 
2021 eller i uge 35 2021. 

Vælg mellem:  
1. Konferencier, der skaber den røde tråd 

mellem sangene. 
2. Solist, der synger for til fællessangen. 
3. Duo (fx sanger og pianist), der 

akkompagnerer fællessangen. 

ALSANG Læring  
Få mere sang på skolerne. Giv en gratis 
workshop eller fællessang med en professionel 
ALSANG Kunstner til en skole i kommunen. 

Vælg mellem: 
1. Kor-workshop for en hel årgang. 
2. Duo (fx sanger og pianist), der spiller for til 

fællessang for hele skolen eller en afdeling. 
3. Sangskriver-workshop for en klasse. 

ALSANG Kunstnere kan bookes til både Live og 
Læring. Find mere info om rammer, betingelser, 
økonomi og praktik på alsang.dk. 

Særligt for  
kommuner
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