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Alle stemmer i 
 
Projektet ”Alle stemmer i” er skabt ud fra ønsket om at lave stærke og bæredygtige aktiviteter, der gennem sang og 
fællessang bidrager til at skabe fællesskab og øget livskvalitet for specielt børn og unge samt voksne. De mange 
aktiviteter er mulige takket være et stort netværk af frivillige, som yder en uvurderlig indsats og via samarbejde på 
tværs af foreninger, institutioner m.fl. 
 
Aktiviteterne er udviklet og udvalgt til at understøtte tre formål: 
 

Sang og fællessang ”i bredden” – for børn, unge og voksne 
Uddannelse og kompetenceløft af pædagoger, lærere og frivillige korledere 

Rekruttering til kormiljøer og talentudvikling 
 

Idékatalog: 
 
Fælles Sangdag for alle 3. klasser: 
Alle 3. klasses elever samles til en hel dag med sang og stemmetræning. Målet er at give den Danske Sangskat videre til 
næste generation. At give et glad og musikalsk boost til egnens musiklærere, som følger med deres elever.  
Ikke mindst er målet at give børnene en kæmpe fælles oplevelse, som de aldrig glemme. At mærke suset og energien 
fra alle de andre børn omkring én og være en del af dette fællesskab er en unik oplevelse.  
 
Mini-Senior, i medborgerhuset 
”Højskolesangbogen for børn” danner rammen, og der synges fællessangen med børn og deres bedsteforældre, 
forældre er også velkomne.  
Fællesskab på tværs af generation. 
At give den Danske Sangskat videre til næste generation. 
 
Udvikling af kormiljø for børn og unge 
Vi vil arbejde med udvikling af sang og korundervisning i skole, 
daginstitutioner og fritidstilbud. Thy Sangskole vil stå for projektering 
og hjælpe med udviklingsarbejde til fremme af kortilbud til børn. Der vil 
være fokus på progression og socialt samvær på tværs af korene, som 
bl.a. vil gøre overgange mellem korskift naturlige. Vi ønsker at udvikle 
arbejdet på tværs af drenge- og pigekor samt på tværs af spirekor, 
korskole og ungdomskor, så der opstår fællesskaber på tværs af køn og 
på tværs af alder.  
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Understøttende arbejde og inspiration til kormiljøet 

Thy Sangskole vil arbejde på aktiviteter som understøtter kor-livet i 
Thy og på Mors. 
 
Vi ønsker at skabe rammer til sparring, koordinering og samarbejde 
mellem de over 25 kor, som eksisterer på egnen. Der indbydes til 
netværksmøder og der laves opsøgende arbejde i forhold til ny faglig 
viden. Vidensdeling og erfaringsudveksling er utrolig vigtig, da mange 
korledere til daglig arbejder uden musikfaglige kollegaer. 
 
 

 
 
Rekruttering og talentarbejde 
I Thy Sangskole arbejde vi målrettet med udviklingen af Morgendagens Stjerner, dette er vores talent- og 
rekrutteringsarbejde til egnens to kulturelle fyrtårne, Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og Nordvestjysk Pigekor. 
 
Vi ønsker i høj grad at understøtte korenes børne- og ungdomsarbejde, og har netop i år indgået et tæt samarbejde 
med de to elitekor og deres tilhørende korskoler. Formålet er blandt andet at styrke fællesskabet i korene samtidig med 
at vi også uddanner lokale børn og unge, så de kan føre sangen videre og være med til at starte nye sang-fællesskaber i 
fremtiden. Talentarbejdet omfatter bl.a. solosangsundervisning samt node- og hørelære. 
 
Junior-underviser 
Et 20 timers kursusforløb. 
Et hold på 5-6 deltagere fra Thisted Kirkes Drengekor og Nordvestjysk Pigekor, som har vist lyst og vilje til at undervise, 
bliver klædt på til at varetage undervisning af de yngre sangere i spirekor og evt. korskole. 
De unge lære om didaktik og teori samt sang-repertoire til brug i egen praksis. Ved at uddanne unge, kan vi udbyde 
mere sang til de yngste og samtidig er der en enorm værdi i at de store bliver rollemodeller for de mindste. Endvidere 
fremmer det også fællesskabet på tværs af korene. 
 

 
 

 
Kursus og inspirationsdag for korledere 
At udbyde lokale kurser og inspirationsdage som løfter det lokale korarbejde. At give et frisk indslag så korledere, får 
nyt energi og lyst til det fortsatte arbejde med egne kor. Indholdet kan være faglig viden, teknik og stemmepleje såvel 
som nye materialer. Mange korledere er frivillige og kan have svært ved at komme på inspirationskurser, da små lokale 
kor, har meget få midler til eks. kursusudgifter.  
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Kursus og inspirationsdag for pædagoger og lærere 
Vi ønsker at løfte fagligheden blandt fagfolk, der ønsker at inddrage musik og sang i deres daglige arbejde med børn og 
unge.  
Det er vigtigt at de voksne, som til daglig arbejder i eks. skoler, pasningstilbud og dagtilbud, kommer på nye kurser og 
lære nye sange, får nye idéer og indspark til hvordan de laver god undervisning eller gode aktiviteter med sang.  
Ved at give mindre lokale kurser, vil flere kunne deltage og der opstår også erfaringsudveksling og sparring på tværs af 
faggrupper. Herunder også mulighed for opkvalificering og certificering gennem et 2 årigt forløb: ”Sangglad Mini”.  
 
Sang-fællesskaber: 
En mindre gruppe, som mødes omkring sang og hvor det at synge definere fællesskabet. 
kan udbydes til eks. 

- Ny-danskere 
- Virksomheder 
- Udsatte børn og unge evt. med tilknytning til special-institutioner og dagtilbud 

Vi vil sigte mod at starte to forløb op med ”sang-fællesskab” 
 
Fællessangs-aftner: 
Der synges fællessange fra Højskolesangbogen. Offentligt arrangement.  
Målet at udbrede den danske sangskat og at lave åbne fællesskaber for alle, som kunne have lyst til at synge eller lytte 
til fællessangen. 
 
 
SangMaraton: 
Thy Sangskole planlægger i fællesskab med alle egnens kor, fra Thy, Mors og Salling et heldagsarrangement. Det er 
offentligt og folk kan droppe ind og ud som det passer dem. 
Der er minikoncerter fra hvert kor og fællessang for alle mellem hver kor-optræden. 
10-12 timers varighed. 
 

Alsang rundt i Thy:  
I samarbejde med Korledernetværket, synges 
der fællessange rundt i hele Thy. Alsangen 
hyldes og et lokalt kor planlægger fællessang og 
optræde med en 20-30 minutters egne sange. 
Frivillige lokale søges til at stille lokale klar og 
hjælpe med praktisk klargøring m.m. 
Offentligt arrangement. 
 

Syng Minderne Frem: 
Der synges fællessang på plejehjem, sangene er udvalgte til at vække minderne og skabe gode øjeblikke, hvor der 
opstår gensyn og fællesskab mellem beboer og deres pårørende. 
 
Fællessang for demente og pårørende 
Der udbydes en række sangeftermiddage, hvor fællessang og hyggeligt samvær er i centrum. Gennem sangen kan der 
skabes et rum, hvor pårørende og personer ramt af demens kan mødes og opleve nærvær og tilstedeværelse. Målet er 
at forbedre livskvaliteten for en gruppe, som har mange udfordringer i det at skulle leve med en svær sygdom i 
dagligdagen. I fællessangen kan der opstå fællesskab igen og for pårørende at det vigtigt at have et fællesskab med 
ligesindede.  
 
 
 
 
 


