Pressemeddelelse 4. april 2019:

Danmark skal have en ny sang om frihed
En historisk stor og ambitiøs konkurrence er nu åben for
tekstforfattere og komponister. Der er i alt 90.000 kr. på højkant til
vinderne.

EN NY SANG-KLASSIKER SKAL SAMLE BEFOLKNINGEN TIL ALSANG 2020
ALSANG 2020 efterlyser en fantastisk fællessang. Den skal synges overalt i
Danmark ved store sangarrangementer i løbet af hele 2020 og særligt omkring den
4. og 5. maj 2020. I de dage fejres 75-året for Danmarks befrielse, og det er derfor
oplagt at udbrede en helt ny sang, som alle kan mødes omkring.
ALSANG 2020 er Danmarks største fællessangsprojekt i nyere tid. Det vil samle
befolkningen i en moderne og musikalsk fejring af friheden, fremtiden og
demokratiet.
Tekstforfattere og komponister kan godt begynde at sætte gang i de kreative
tankestorme, for nu udskrives en sangskriverkonkurrence med to usædvanligt
lukrative præmier.
Under 2. verdenskrig samledes danskerne ved et stort antal alsangsstævner over
hele landet især i august og september 1940. Fællessang-møderne blev af mange
opfattet som en slags dansk protestbevægelse mod besættelsesmagten. 1.
september 1940 deltog ca. 720.000 danskere landet over i en kæmpe
alsangsstævne, der blev direkte transmitteret i radioen. Derfor kunne nationen
bogstavelig talt synge i samlet flok.

DIGT FRIT
Ordet og refrænet er også frit for deltagerne i konkurrencen.
Sangteksten skal handle om frihed. Der er frit slag hvad angår indhold. Men teksten
skal kredse tematisk og metaforisk om frihed, fællesskab og demokrati. Og den kan
eventuelt sætte erfaringer fra besættelsestiden ind i et nutidigt perspektiv, så der
bliver tale om en moderne fællessang.
Konkurrencen løber i to adskilte dele: Først skal der findes en tekst til den nye
sang, og den poetiske vinder belønnes med 45.000 kr.
Vinderen af tekstkonkurrencen udpeges af et bedømmelsesudvalg med
sammensatte kompetencer på områderne lyrik og fællessang. Juryen består af Erik

Skyum-Nielsen, Lone Hørslev, Michael Bojesen, Katinka Bjerregaard og Michael
Falch.
Når teksten er udpeget, følger anden etape af konkurrencen: komponister kan
derefter byde ind med en melodi til vinderteksten. Komponisten, der begejstrer
juryen mest, vil ligeledes modtage 45.000 kr. for sin indsats.
Via den nye hjemmeside alsang.dk kan man nu indsende sit bud på tekst til
sangen. Teksten skal afleveres via hjemmesiden senest den 4. maj 2019.
Vinderteksten offentliggøres 11. juni.
18. juni udskrives melodikonkurrencen, og ophavsmanden til den bedste
komposition afsløres i forbindelse med Spil Dansk Ugen 2019, som finder sted 28.
oktober til 3. november. Spil Dansk Ugen er altid i uge 44.

REKORDSTOR OG KONTANT ANSPORING PÅ 90.000 KR.
”Vi håber virkelig på, at vi får skabt en helt ny fællessang-klassiker. Intet mindre,”
siger Jørgen Thorup, formand for Spil Dansk. Han fortsætter: ”For at det skal
lykkes, må vi kunne tiltrække de bedste tekstforfattere og komponister, og derfor
tilbyder vi meget attraktive præmier. Fra Spil Dansks side har vi ikke kunnet
identificere en hjemlig sangskriverkonkurrence i nyere tid, hvor præmien for at
skrive en tekst eller en melodi var på et lignende højt niveau. Forhåbentlig vil det
mobilisere landets dygtigste og mest ambitiøse tekstforfattere og komponister, så vi
til sidst kan præsentere en slidstærk og flot fællessang”, siger Jørgen Thorup.

DELTAG GRATIS I TO SANGSKRIVERSEMINARER
Alle, der ønsker at deltage i konkurrencen, inviteres til et åbent halvdags-seminar,
hvor man endevender temaerne frihed og fællessang. Det foregår på Vartov i
København den 24. april og på Hald Hovedgaard i Jylland den 26. april. Tilmelding
foregår via alsang.dk.

Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet og tilknyttet Grundtvigsk Forum:
”De nye sange, der indgår i projektet, skal være med til at skabe en fælles
eftertænksomhed i forhold til, hvad frihed er i nutiden. Og sætte fokus på hvad der
skaber gode vilkår for det frie åbne samfund.”
Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden:
”Sangen sætter ord på følelser mange af os rummer. At synge sammen er noget, vi
alle kan samles om på tværs af baggrund, alder, overbevisning og sangstemme.
Derfor er vi glade for at støtte ALSANG 2020 og give plads til mange nye møder
mellem mennesker. Det vil styrke oplevelsen af samhørighed, fællesskab og ”det
gode liv’” rundt om i landet.”
Sara Strand, sekretariatschef i Dansk Forfatterforening:

”Når jeg er med til at synge fællessang, bliver jeg glad, og får følelsen af et tæt
fællesskab med dem, jeg synger med. Det har jeg ofte oplevet med smukke og
indsigtsfulde sange som f.eks. ”Godmorgen, lille land!” af Niels Brunse og Carsten
Johs. Mørch og ”Svantes lykkelige dag” af Benny Andersen.
Da vi sidste år mistede to store sangskrivere, Benny Andersen og Kim Larsen,
ramte det danskerne kollektivt. Det viser, hvor meget de gode sange betyder for os.
De binder os sammen og giver livet et særligt nærvær.”

(BILLEDTEKST):
ALSANG 2020 er Danmarks største fællessangsinitiativ i nyere tid. Som del af
fejringen udskrives en sangskriverkonkurrence med en opsigtsvækkende stor
præmiepulje på 90.000 kr. til vinderne.
(ALSANG 2020 logoet (hvid eller blå udgave).

FAKTA
* ALSANG 2020 er Danmarks største fællessangsinitiativ i nyere tid, som vil samle
alle borgere i en musikalsk fejring af friheden, fremtiden og demokratiet.
* ALSANG 2020 workshops, konkurrencer, undervisningsprojekter og
fællessangsarrangementer i hele landet 2019-2020.
* Langt de fleste af fællessang-arrangementerne foregår den 4. maj 2020 og i
dagene omkring, som en markering af 75-året for Danmarks befrielse i 1945.
* ALSANG 2020 arrangeres i samarbejde med en 100 større landsdækkende
organisationer, samtlige 98 kommuner og de større nationale medier.
* Der er særlige støttepuljer, som skal bruges til at engagere mindre sangvante
borgere, så de kan opleve, hvad fællessang kan.
* Der præsenteres sangkonkurrencer for skoler og professionelle sangskrivere.
* Skoler og uddannelser kan online trække på gratis undervisningsmateriale til
fagene dansk, historie, musik og samfundsfag.
* ALSANG 2020 opfordrer foreninger, kulturinstitutioner, skoler og virksomheder til
på egen hånd at stå for fællessangarrangementer.
* Alle kan deltage. ALSANG-arrangementer indtastes i en Danmarks nye
fællessang-kalender på www.alsang.dk
* ALSANG 2020 er skabt og udviklet af Grundtvigsk Forum, Dansk
Forfatterforening og Spil Dansk.

* ALSANG 2020 er støttet af Nordea-fonden med over 8,1 mio. kr.
* Spil Dansk er projektleder og koordinerer ALSANG 2020.
* DR er involveret i ALSANG 2020 via medier, kor og orkestre.
* Man kan læse mere om alsangens betydning for danskerne under 2. verdenskrig
på https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/alsang/

KONTAKT
Henvendelser fra pressen / medierne:
• Leder af ALSANG 2020 og Direktør i Spil Dansk, Ricco Victor: 20467913 /
ricco@spildansk.dk
Henvendelser vedrørende deltagelse i sangkonkurrencen og andre projekter i
ALSANG 2020:
• Projektkoordinator Astrid Vadgaard Christensen ALSANG 2020:
astrid@alsang.dk

