Syng Dansk! Café koncert med det rytmiske kor SANGSKADERNE
Æglageret søndag den 9. oktober 2016 kl. 15 – entré 50 kr.
SANGSKADERNE fejrer som sædvanlig Spil Dansk dagen/ugen lidt på forskud den 9/10 kl. 15 med en
cafékoncert på Æglageret i Holbæk - med et program med sange på dansk – I år bliver der bl. a. budt på
sange af Lars Muhl, Lisa Nilsson, Marie Key, Bifrost, Bo Kaspers, Dodo, Evert Taube, Sys Bjerre, Julia
Maria, Mathilde, Anne Linnet, Karen Jönsson og Martin Brygman – alle i fine korarrangementer.
Flere og flere af korets sange bliver nu arrangeret af Sangskadernes korleder/dirigent Helle Nerup.
I år har Lise fra koret skrevet dansk tekst til Bo Kaspers svenske sang Undantag. Så ALT er på dansk!
Og som sædvanlig inviteres publikum til at synge med på udvalgte fællessange!
Spil Dansk Dagen har i 16 år været en årligt tilbagevendende begivenhed, der fejrer dansk musik i al sin
bredde og mangfoldighed den sidste torsdag i oktober. Fra 2015 fejres Spil Dansk Dagen i en hel uge - uge
44! Spil Dansk Dagen samler hvert år hele branchen om denne fælles fejring af den danske musik i alle
dens mange nuancer.
Faktisk er der Spil Dansk arrangementer spredt ud over det meste af efteråret via arrangementer i Spil
Dansk Kommunerne. Spil Dansk er gået fra at være en en-dags musikevent, til at være en ”bevægelse”, der
medfører Spil Dansk aktiviteter hele året rundt.
”Spil Dansk Dagens succes skyldes især også de mange ildsjæle overalt i Danmark. Det er både den
professionelle musiker og den engagerede amatør. Det er skolelæreren og spillestedslederen. Det er
kulturkonsulenten og organisten, musikbibliotekaren, musikskolelederen og musikforeningens formand.
Spil Dansk er også DR, lokalradioerne og streamingtjenesterne. Alle bidrager de til Spil Dansk og til
sammenhængskraften i dansk musikliv hele året rundt. Passionen for at fejre dansk musik lever i bedste
velgående, og vi oplever en enorm opbakning og opfindsomhed over hele landet. Det er inspirerende, og vi
er meget taknemmelige og ydmyge over for denne opbakning," siger Ricco Victor – nuværende direktør for
Spil Dansk.
Spil Dansk Dagen arrangeres for 16. gang, og sidste år satte ”dagen” igen rekord med næsten 1400
arrangementer i kalenderen. Nærmest alle danskere har mulighed for at deltage i et arrangement lige
rundt om hjørnet, for musikken spiller overalt i landet. Samtidig kan man høre dansk produceret musik
både på DRs kanaler og en lang række radiostationer.

