Ansøgning til Kulturens Udviklingspulje 2020
Kort ansøgning sendes til betina.toender@aalborg.dk
Projektets titel

Syng Højt! Opera
6 ugers sangpædagogisk proces for byens 0-8 årige borgere med afsluttende, stor,
udendørs operafællessang-koncert på højeste kunstneriske og pædagogiske
niveau for estimeret mindst 1.500 børn, 300 pædagoger, lærere og pensionister.
Syng Højt! Opera er samtidig en festlig markering af og afslutning på Aalborg
Operafestivals 20 års jubilæumssæson.

Kontaktoplysninger på
projektets ansvarlige /
kontaktperson

Aalborg Operafestival
Att.: Festiavalleder Peter Rønn
E-mail: pr@aalborgopera.dk
Tlf.: 21 82 38 80
Webiste: www.aalborgopera.dk
CVR: 25724453

Projektets øvrige
samarbejdspartnere?
Hvem er de og hvad består
samarbejdet i?

Aalborg Symfoniorkester: bidrag: Mindst 4 musikere ud af 8-10 mands klassisk
ensemble. (Prøver og koncerter).
Musikkens Hus og Aalborg Operafestival, bidrag: Ass. Koordinator+ PR/
Markedsføring.
Der er vist forhåndsinteresse i Sundheds- og Kulturforvalningen ved
kulturmedarbejdere for projektet.
Vi forestiller os at både Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og
Skoleforvaltningen og vil være åben for mindre mødeaktivitet (2-3 møder), hvor
der koordineres hvordan Syng Højt!´s organisation enkelst muligt kontakter
klyngeledere, afd.leder mhp. information og tilmelding til arr.

Projektets målgruppe /
publikum?

Alle byens 0-8 årige med formidlingsmæssig ekstra vægt på de 1-6 årige.
Målgruppen er børn, pædagoger og lærere fra alle børneinstitutioner i hele
Aalborg byområde samt 0.kl.- 2.kl. fra folke- og privatskoler. Også områdets ældre
medborgere inviteres til at opleve Syng Højt! Opera fællessangskoncerten.
Koncerten, som foregår en hverdag kl. 10 (i institutionstid), er desuden åben for
alle øvrige interesserede.

Projektets idé og indhold, set
ift. puljens formål og kriterier
(projektbeskrivelse)

Syng Højt! Opera er et 6 ugers sangpædagogisk forløb, som samler et stort antal
institutioner, børn, pædagoger og lærere og kulminerer i fællessangkoncert med
musikalsk børneformidling og optræden af høj kvalitet.
Syng Højt! har eksisteret som årligt tilbagevendende og særdeles velbesøgt
begivenhed på Bellahøj Friluftssene i København siden 2012.
Hvert år har næsten 2.500 børn, pædagoger og lærere og 75 ældre tilmeldt sig
denne lærerige og glædesfyldte sangdag. Syng Højt! er senest også afviklet i
Kolding med mere end 1.500 deltagende.
Syng Højt!, som med tilblivelsen af dette projekt, for første gang bliver med vægt
på musikgenren Opera, ønskes nu i særudgave til de mindste borgere, og
indskolingsbørn i folke- og privatskoler i Aalborg Kommune som markant tiltag på
formidlingsdelen og styrkelse af sang-fødekæden i forbindele med Aalborg
Operafestival 20 års jubilæumssæson.
Institutionerne vil ved projektets start modtage et særligt udviklet pædagogisk
opera sangmateriale, som de kan bruge til forberedelse. Projektet og materialet
særligt taler til aldersgruppens interesser og til den specifikke musikgenre som

introduceres til børnene. I år er musikgenren opera -- naturligvis! Sangene ledes
på koncertdagen af en erfaren børnedirigent, kendte børneværter, optræden ved
dygtige musikere fortrinsvis fra Aalborg Symfoniorkester – alt sammen iscenesat
af Syng Højt! for Aalborg Operafestival som arrangør.
Venue, udendørs
Det er planen at Syng Højt! Opera synger morgensolen ind på Skovdalen
Amfiteater, Aalborg. Festivalen er dog også åben for andre idéer mht. udendørs
venue, eks. Kildeparken eller Budolfi Plads.
Projektets formål:
1) Med sang og musik at støtte op om de lokale institutioners arbejde med
børnenes selvværd og sproglige, motoriske, sociale og kropslige udvikling.
Herunder skærpe børnenes indlæringsevner til skolestart.
2) Dette gøres via en unik og begejstringsskabende æstetisk læreproces for børn
og voksne inkl. afsluttende stor event.
3) At samle byens børn, voksne og ældre til en berigende fællessangoplevelse på
tværs af kulturelle, sociale og økonomiske skel.
4) At udnytte et specifikt - evt. offentligt - rums potentiale og styrke borgernes
emotionelle bånd til stedet.
5) I tilgift at give de ældre i byområdet en glædesfuld oplevelse.
6) At benytte presseomtalen til at få sat fokus på ovenstående eller andre
relevante pointer til gavn for byens område.
7) At biddrage til den lokale sang-fødekæde og være en festlig markering og
fejring af Aalborg Operafestivals 20 års jubilæum.
Kobling til puljens formål
Aalborg Operafestival ser at samarbejdet med Syng Højt! Opera, som også
beskrevet i ”Projektets formål” ovenfor, er særdeles relevant for Kulturens
Udviklingspuljes primære fokuspunkter:
Syng Højt! introducerer et stort antal børn til glæden og den dannelsesmæssige
lære i sang og musik. Syng Højt! tilbyder børnene en musisk og kulturel base,
hvorfra de kan udvikle sig til fremtidige kulturbrugere og publikumsskare.
Syng Højt! bidrager væsentligt til og kan indgå direkte i institutionernes og
skolerne daglige pædagogiske arbejde med kultur. Deltagelse i projektet giver
desuden pædagoger og lærere inspiration og kundskaber til videre arbejde med
musik i børnenes hverdag.
Hvordan projektet passer ind i Aalborg Kommunes kulturpolitik
Syng Højt! bakker op om flere punkter i Aalborg Kommunes formulerede
kulturpolitik:
Syng Højt! Opera søger at tilbyde børnene musiske oplevelser på højeste
kunstneriske niveau. Kun nogle af Danmarks bedste musikere, korledere, sangere
og børneværter hyres til projektet. Det sangpædagogiske materiale som sendes ud
til forberedelsesperioden er ligeledes udviklet ud fra seneste forskning inden for
kreativ formidling af kunst- og kultur for, med og af børn.
Syng Højt! Opera skaber base for at børnene udvikler et forhold til kultur, og at de

inspireres til at blive fremtidige sang- og musikudøvere og kulturbrugere.
Syng Højt Opera er et projekt, som fejrer mangfoldigheden på tværs af alder,
kultur og baggrund. Her samles mindst 1.500 børn og 300 voksne om at synge og
begejstres over musikken.
Syng Højt! Opera har en inviterende karakter og er generelt åben for alle – men
har fokus på at bringe et stort antal børn, pædagoger og lærere sammen, og med
deltagelse af interesserede ældre borgere.
TVSyd indslag fra Kolding udgaven af Syng Højt! Pop, turné i 2018. Indslag starter
på 4´48´´.
https://www.tvsyd.dk/nyheder/19-09-2018/1630/de-sene-nyheder-19-sep2018?autoplay=1#player

Det ansøgte beløb og
projektets egenfinansiering

Ansøgt beløb: 100.000 kr
Egenfinansiering: 195.000 kr. (se budget)

Projektperiode og projektets
tids- og handleplan

Ultimo nov. 20: Møde med forvaltning. 1. Information ud til inst. Vedr. projektet.
Jan-feb.21: 1-2 møder m. forvaltning. Tilmelding og forhåndsinfo udsendes.
Marts 21: Sidste pæd.mat. udvikles, ligeledes manus for musikforestilling. Tlfopkald til sidste uafklarede inst. mht. af- eller tilmelding.Endelig sangrepertoire
udsendes.
April-medio maj 21: Børn og voksne på vuggestuer/bh og indskoling i folke-og
privatskoler øver, danser og fagtesynger på de 10-12 sange.
Onsdag d. 19.5.21 kl. 10: Syng Højt! Opera på Skovdalen. (Alternativt er eks.
Kildeparken eller Budolfi Plads også muligt.)

Hvordan vil projektet blive
synliggjort? Videndeling?

Synliggørelse af projektet
Annoncering/ for- og efteromtale foregår via Musikkens Hus digitale platforme,
Aalborg Operafestivals ditto, aviser, bibliotekernes platforme, lokale tv stadioner,
sociale medier.
Hovedkontakten til institutionerne er dog via direct mail kontakt fra Syng Højt!
organisationen, og der til opfølgende tlf.-opkald til alle institutioner, som ikke er
tilmeldt inden tilmeldingsfristen. Dette med opklarende beskrivelser m.m., som ud
fra erfaring tredobler antallet af endelige deltagere til begivenheden.
Der evalueres og vidensdeles efterflg. partnerne i mellem.

Projektets samlede budget –
indtægter og udgifter

Se venligst vedlagte budget.

Evt. andre relevante
oplysninger

I er meget velkomne til at henvende jer ved evt. spørgsmål.

