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Projektresumé: Projektet er opdelt i fire delprojekter, men udgør en samlet helhed. Udgift/ansøgt tilskud
anføres ved hvert delprojekt.
Sangerfest på Skamlingsbanken: Genopliver traditionen med store folkemøder på Skamlingsbanken. Her
samles tusindvis af sangere fra hele landet til en dag med sang. Nye korarrangementer indstuderes rundt
om i landet og kulminerer i Sangerfesten d. 6. juni, hvor korene synger egne udvalgte værker og fællesværker. Kolding Kommune er vært, mens Sangens Hus er ansvarlig for det indholdsmæssige. I Christiansfeld
afholdes en udsøgt korkoncert med et professionelt kor mv. Sangerfesten forventes at tiltrække 500–700
korsangere fra hele landet, som sammen med ca. 2500 publikummer vil samles om fællessang og musikalske indslag på Skamlingsbanken. Aktiviteterne vil dels foregå på en stor hovedscene – dels i et folkeligt telt
med fællessang, musik og foredrag. Sangens Hus er p.t. i dialog med Opera På Grænsen med internationale
operasangere, SMUK og flere af landets professionelt arbejdende kor. 267.990 kr. / 205.490 kr.
Podcasts: Producenterne Katrine Nyland Sørensen og Rikke Houd drager ud på en ”sønderjysk sangcamino”, hvor de taler med mennesker og besøger steder, som kaster lys over den sønderjyske sangtradition i
dag. Der udvikles tre ½-times podcasts, samt korte podcasts på 5 min., som fortæller historien om en lang
række enkelte sange, der har eller har haft stor betydning for den danske, nationale identitet i Sønderjylland. Udsendelserne knyttes til et visuelt univers på en hjemmeside, og kan gøres tilgængelige ved fx mindesmærker, på museer mv. rundt om i landet med fx QR-koder. 267.500 kr. /132.500 kr.
Læringsmateriale til udskoling og ungdomsuddannelser: Historien om sangens betydning som samlende
kraft i Sønderjylland og hertugdømmerne og for udformningen af den danske sangskat og sangtradition
bliver formidlet gennem nyt, digitalt undervisningsmateriale for målgruppen til fagene dansk, historie og
musik, og gjort gratis tilgængelige i hele landet. 210.500/58.500 kr.
CD med Sønderjyllands Symfoniorkester og fem syddanske kor: Der indspilles en CD med ca. 20 værker, der
knytter an til GF2020, suppleret med information om begivenheden og de enkelte værker. Værkerne synges af 5 sønderjyske kor. CD ’en distribueres gennem samarbejdspartnere og aktiviteter i projektet. Er med
til at synliggøre den stærke sønderjyske sangtradition, som understøttes af, at 5 ud af landets 10 sangkraftcentre er placeres i RSD. 202.393 kr. / 79.893 kr.
Målgruppe: De ca. 145.000 aktive korsangere i Danmark; læringsmaterialer målrettet unge; CD til alle med
interesse. Ca. 3500 forventes at deltage til sangerfesten på Skamlingsbanken.
Tidsplan: Projektstart juni 2019, kulminerer med sangerfesten i på Skamlingsbanken 6. juni 2020. Læringsmaterialer, CD og korarrangementer er tilgængelige også efterfølgende.
Effekt: Delprojekterne understøtter alle den samlede fejring af GF2020 ved at trække på den samme grundfortælling om sangens betydning for den kulturelle identitet, historie og sprog i Danmark og i grænseregionen i særdeleshed.
Administrativ vurdering:
Projekterne trækker på den samme grundfortælling om sangens betydning for den kulturelle identiet i det
syddanske og særligt i grænseregionen. Projekterne centrerer hver især og i særdeleshed som et samlet
hele om sangen og særligt korsangen som en fremtrædende kulturel praksis med en særlig betydning for
det syddanske og specielt i grænseregionen blandt dansksindede syd for grænsen fra 1864 til 1920 og tiden
derefter. Projektet er både folkeligt og på højeste professionelle musikalske niveau. Det bidrager til synligheden omkring Genforeningen 2020 og vil hver især og samlet vække interesse for Sønderjylland og styrke
egnens plads i bevidstheden hos alle danskere. Det vurderes, at projektet til fulde er i overensstemmelse
med kriterierne i både Partnerskabsaftalen og i Region Syddanmarks Kulturhandlingsplan.

