
 

 

 

 

 

Torsdag d. 28. oktober 2010 løber Spil Dansk Dagen af stablen og 

byder på en perlerække af musikarrangementer over hele landet. 

Spil Dansk Dagen er en årlig tilbagevendende begivenhed – dansk 

musiklivs årlige festdag, som i år kan fejre 10 års jubilæum. I år er 

Frederikshavn Kommune udvalgt til Spil Dansk Kommune, hvilket 

betyder, at den danske musik skal hyldes overalt i kommunen og 

derfor opfordrer vi jer til at deltage. 

Hvis I ønsker at hyre et band, et kor eller lignende skal I kontakte 

Louise Ovesen på Musikskolen. Vi modtager gerne henvendelser fra 

jer, hvis I har brug for hjælp, men I er også meget velkomne til selv at 

stable arrangementer på benene.  

Alle arrangementer, både lukkede og offentligt tilgængelige, dvs. f.eks. 

en koncert i en lagerhal eller fællessang på arbejdspladsen, skal skrives 

ind i kalenderen, så derfor skal alle oplysninger sendes til Louise 

Ovesen på nedenstående mailadresse. Kalenderen er også er 

tilgængelig på Kultunaut.dk – Danmarks største elektroniske 

kulturkalender. 

Som virksomhed i Frederikshavn Kommune har I forskellige 

muligheder for at være med, og vi opfordrer jer til at: 

 

 

 

 

 

 

 

 Brug dagen til at styrke jeres samarbejde med lokalområderne 

– invitér skolebørn, musikskoleelever, kor, ungdomsskolens 

band, harmoniorkestret, den lokale garde til at komme og 

spille i frokostpausen. 

 Syng fællessang med kollegerne   

 Spil afslapnings- og anti-stressmusik på kontoret hele dagen. 

 Hyr et band eller en musiker til en minikoncert i frokostpausen 

eller til en fyraftenskoncert for jeres medarbejdere og børn. 

 Lad musikalske medarbejdere spille og synge for jer andre. 

 Hyr et band, et kor, et orkester, en DJ til at spille og inviter 

jeres kunder til Spil Dansk koncert med præsentation af jeres 

varer. 

 Inviter en komponist til at skrive musik til jeres virksomhed – 

hvordan lyder jeres brand?   

 Afhold en musikquiz for jeres medarbejdere.  

 Syng morgensang sammen inden I starter dagen, og en sang 

ved fyraften. 

 Deltag i fællessangen, som sendes direkte på DR P4 kl. 11.03. 
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loov@frederikshavn.dk 

Projektleder 

Musikskolen i Frederikshavn 

Kommune                                            

Det Musiske Hus  

Rådhus Allé 98 

9900 Frederikshavn 


