
Frihed, fremtid og fællesskab

I anledning af 76-året for Danmarks befrielse 
afvikles Alsang 2021 i hele landet: Danmarks-
historiens største fællessangs-initiativ . 

Her i Hjørring Kommune vil vi hylde friheden 
og demokratiet og styrke fællesskabet med 
masser af fællessang i løbet af foråret. Først 
med små arrangementer rundt omkring i 
kommunen. For så at slutte med en smuk 
kulmination den 4. maj 2021 med "Alsang i 
Kilden" i Sct. Knuds Kilde i Friluftsscenens 
hyggelige rammer.

Alsang i Kilden - vil I optræde?
Hermed en invitation til dit kor eller 
orkester om at være en del af Dan-
markshistoriens største fællessangsinitiativ 
ALSANG 2021. 

I anledning af 76-året for Danmarks befrielse 
afholdes over hele landet en række fælles-
sangsarrangementer. I Hjørring Kommune 
kulminerer forårets fællessangsarrangemen-
ter med  ”Alsang i Kilden”, hvor børn, unge 
og voksne synger sammen i de smukke og 
hyggelige rammer ved friluftsscenen. Vi  
sætter fokus på frihed, fremtid og fællesskab. 
Vi mindes og vi tænker fremad, så 
begrebet frihed bliver gjort aktuelt og ved-
kommende i den verden vi lever i i dag.

Tapas og musik fra kl. 18-19
Kor og orkestre fra hele kommunen inviteres 
til at synge og spille fra kl. 18-19, mens 
publikum hygger med tapas eller medbragt 
mad. Kl. 19 starter programmet fra scenen 
med fællessang, solister og taler. Her håber 
vi, at kor og orkestre vil deltage som 
publikum og hjælpe fællessangene godt på 
vej :-)

Tilmelding og mere info næste side.
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Info om  

ALSANG I KILDEN 2021 - TILMELDING AF KOR OG ORKESTRE 

Her er info om hvordan du kan tilmelde dit kor, brassband eller orkester, hvis I ønsker at optræde 

ved Alsang i Kilden den 4. maj 2021. Jeres optræden finder sted i tidsrummet kl. 18.00-19.00 på 

Friluftsscenen i Sct. Knuds Kilde, Hjørring. 

Repertoire 

I kan tilmelde 1-2 numre/sange. Måske bliver der mulighed for at optræde med flere numre. Det 

afhænger af hvor mange tilmeldinger vi får. Hvor mange numre I kan optræde med, afgøres først 

efter deadline. Efter deadline får I besked på hvor mange numre I kan optræde med. 

Jeres sange må meget gerne handle om frihed, demokrati eller fællesskab. Men det er ikke et krav. 

Det er ikke et krav at du kender jeres sangtitler ved tilmelding, men hvis du gør, må du meget gerne 

skrive dem i ansøgningen. 

Sådan tilmelder I jer 

På www.hjoerring.dk/alsang tilmelder I jer. Jo før, jo bedre. Deadline senest den 1. oktober 2020. 

Vi glæder os til at have jer med! 

De bedste hilsner på vegne af Alsangsgruppen 

Leif Lund Jakobsen 

Leder af Kulturafdelingen, Hjørring Kommune 

Alsangsgruppen er den lokale arbejdsgruppe, som har sat ramme for Alsang 2021 Hjørring og som er arrangør 

af Alsang i Kilden. Den består af repræsentanter fra:  

Frivillige fra byens foreningsliv, Vendsyssel Historiske Museum, Vrå Højskole, Hjørring Kirkerne, Hjørring 

Bibliotekerne, Hjørring Musiske Skole, Grundtvigsk Forening Hjørring, Kulturforvaltningen, Skoleforvaltningen 

og Dansk Musikerforbund 

http://www.hjoerring.dk/alsang
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