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I 2019 lancierer Thy Sangskole projektet ”Kom så i sang!”, der gennem forskellige sangaktiviteter skal brede sangen 
ud i alle hjørner af Thisted Kommune og vække lysten til at synge på tværs af generationer, køn, etnicitet og kultur. 
Med ”Kom så i sang!” vil vi rykke grænserne og bringe sangen nye steder hen. Vi vil styrke den almene sang med 
fokus på fællesskab, livsglæde og kulturforsråelse, vi vil udvikle og styrke de mange eksiterende sang- og kormiljøer, 
og vi vil udvikle unge sangtalenter ved hjælp af nye eksperimenterende læringsformer, så kvaliteten i korene og 
kompetencerne hos korledere og unge med ønske om musikalsk videreuddannelse løftes,

     Projektet arbejder med to fokuspunkter: bredde og elite.

Breddeaktiviteterne er alt afgørende for at skabe grobund for udvikling af unge sangtalenter, som søger mod kor og 
musikskoler og senere uddannelse og karriere inden for musik og sang. 

PROJEKTBESKRIVELSE

Thy Sangskole er en selvejende institution med 50 procent driftsbevilling fra Thisted Kommune. Vi er i høj grad 
drevet af frivillighed, fonde/sponsorater og samarbejde med lokale kulturaktører. Vores vision er af løfte den danske 
sangkultur både i bredden og eliten, hvor vi arbejder helt fra spirekor for de mindste og efterfølgende tilbyder elitekor 
og sangundervisning som forberedelse til MGK og musikkonservatorier. Vi styrker sangkulturen ved at opkvalificere 
dirigenter, musiklærere og pædagoger. Thy Sangskole er det eneste sangkraftcenter i Nordjylland, der udbyder rytmiske 
og klassiske sangaktiviteter både i bredden og eliten, og vi ser derfor et stort behov for flere sangtilbud i Thy, hvor 
sangere ellers skal til Holstebro eller Ålborg for at modtage sangundervisning på højt niveau. 

BAGGRUND FOR PROJEKTET

Projekt Sangglad i daginstitutionerne

Sangtimer og workshop med 2.-3. klasser

Korstævne med 5. klasser

Elitekorstævne

Soloundervisning

Elitekor

Elite

Bredde

Elitearbejdet omfatter bl.a. videreuddannelse af talenter gennem 
højt kvalificeret undervisning på MGK og konservatorieniveau, hvor 
sangere kan forberede sig til optagelse på en højere musikalsk 
uddannelse. Elitearbejdet omfatter desuden opkvalificering af 
dirigenter, der sikrer et stigende niveau i kommunens mange kor.

Bredde-aktiviteterne skal sikre ”fødekæden” til kommunens 
mange kormiljøer samt øge interessen for sang hos 
børn, unge og voksne i Thisted Kommune.  Samtidig skal 
breddeaktiviteterne skabe fællesskab, sammenhold og 
livsglæde hos alle borgere - unge som ældre



Dette omfangsrige projekt gennemføres i samarbejde med vores stærke samarbejdspartnere, Sangens Hus i Herning 
og Videncenter for sang, som spiller en stor rolle når det gælder kvalificerede sangkonsulenter til workshops samt 
sparring til afvikling af større projekter.  Derudover gør en række samarbejdspartnere projektet muligt. Heriblandt 
er Musikskolen i Thy, Korledernetværk Thy, Kulturelt Samråd, Spillestedet Thy, Vestervig Kirkemusikskole, Thisted 
Musikteater og Thisted Kommune. Med ”Kom så i sang” ønsker vi at aktivere lokale kræfter og bygge broer mellem 
ovenstående kulturaktører, som dermed vil fremme sammenholdet og det kulturelle arbejde i Thy. 

samarbejdspartnere

Thy skal synge! ”Kom så i sang!” skal bringe sangen nye steder hen og flere skal opleve glæden af at synge 
mange sammen. Vores helt overordnede mål er at skabe en varig forankring, så sangen får øget fokus i skoler og 
daginstitutioner og på kommunens ældrecentre. Derudover skal vi udvikle sangtalenter og tilbyde undervisning på 
eliteniveau som forberedelse til en højere uddannelse inden for sang. ”Kom så i sang” vil nå ud til mere end 5000 
Thyboer og vil motivere vores målgrupper til at implementere mere sang som en naturlig del af deres hverdag. 

Formål og resultater

”Kom så i sang!” skal ramme bredt. Derfor arbejder vi med 6 primære målgrupper, så aktiviteterne når bredt ud i 
kommunen - til børn, unge, voksne og ældre. 

Den brede målgruppe er et bevidst valg, da vi ønsker at ramme bredt i forhold til alder, lokalitet, etnicitet og kultur. Vi 
har sammensat forskellige målrettede sangaktiviteter, der passer til hver målgruppes demografiske og psykografiske 
segmenteringskriterier.  

Vores klare ambition er, at tilbuddet om sang bliver 
til alle børn og voksne i Thy - uanset baggrund, 
bopæl og sociale tilhørsforhold. Erfaringerne viser, 
at eksisterende kommunale eller sanglige aktiviteter 
ofte fravælges på grund af geografiske, familiære eller 
sociale barrierer.   
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MÅLGRUPPE

MÅLGRUPPE
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MÅLGRUPPE

MÅLGRUPPE

MÅLGRUPPE

FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE

SKOLER

DAGINSTITUTIONER

SPROGSKOLER

VIRKSOMHEDER

PLEJECENTRE

KORMILJØER

• Korsang
• Samarbejde 
• Elitearbejde 

• Ords betydning
• Sprogindlæring

• Syng sproget ind
• Danske værdier

• Samarbejde
• Fællesskab

• Syng minderne frem
• Syng for sundheden

• Netværk og sparring
• Elitearbejde

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

HVORNÅR

HVORNÅR

HVORNÅR

HVORNÅR

HVORNÅR

HVORNÅR

• Solosang 
• Efteruddannelse

• Motorik og rytme
• Samarbejde

• Dansk kultur
• Fællesskab

• Teambuilding
• Sammenhold

• Livskvalitet
• Fællesskab

• Efteruddannelse
• Opkvalificering

• Sangdag for 5. klasser
• Workshop for 2.-3. klasser
• Efteruddannelse for musiklærere

• Projekt Sangglad
• Børnesang på Storetorv (300 børn)

• Sangforløb med fokus på 
sprogindlæring

• Morgensangsforløb og workshop

• Sangforløb med fokus på 
livskvalitet

• Kor-marathon
• Elitekorstævne
• Workshop for dirigenter

maj - nov. 2019
maj - nov. 2019

feb. & efterår 2019

jan. - dec. 2019
maj, 2019

maj - sep. 2019

april - sep. 2019

maj - aug. 2019

9. marts 2019
28. sep. 2019
27. april 2019

FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE


