Koncert med Alberte på Lemvig Gymnasium søndag den 6. november 2016
Baggrund for arrangementet:
Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Den officielle åbning af Aarhus 2017 finder sted lørdag den
21. januar, men allerede fredag den 20. januar 2017 fejrer tusindvis af børn i samtlige 19 kommuner i
Region Midtjylland åbningen af Europæisk Kulturhovedstad med sang og dans under temaet Ønskelandet.
Børneåbningen bliver således en slags forpremiere som igangsætter Europæisk Kulturhovedstad Aarhus
2017. Det er første gang nogensinde, at en Europæisk Kulturhovedstad præsenterer en unik børneåbning.
I Lemvig Kommune er planlægningen og gennemførelsen af børneåbningen lagt i hænderne på Lemvig
Musikskole. Her er man i fuld gang med at forberede en spændende børneåbning, hvor alle elever i 4.
årgang på Lemvig Kommunes skoler sammen med deres lærere og lærere fra Lemvig Musikskole arbejder
med at skabe ”ønskelande”. Der er især fokus på, hvordan et ønskeland lyder og eleverne er i fuld gang
med at optage og redigere længere lyd-forløb, som skal afspilles i de ”ønskelande”, der bliver skabt den 20.
januar i Lemtorpskolens idrætshal, og som kombineret med forskellige udsmykninger danner rammen om
hver skoles fortolkning af deres ønskeland. Et kæmpe stort projekt, som skal danne et helt unikt produkt
som Lemvig Kommunes bud på en fortolkning af børns Ønskeland.
På samme måde arbejder de andre kommuner i Region Midt på at forberede/skabe deres bud på
Ønskelandet. Der bliver således med stor sandsynlighed tale om 19 meget forskellige arrangementer den
20. januar, hvor alle kommunernes arbejde med børneåbningen skal kulminere.
Der er dog en ting som bliver gennemgående i kommunernes børneåbninger – nemlig Alberte Vinding, Jan
Rørdam og Andreas Fulgebæks sang ”Ønskelandet”. Alberte og Jan er af Aarhus 2017 planlæggerne blevet
bedt om at skrive en sang om Ønskelandet.
Alberte og Jan havde den 16. august en workshop i Viborg, hvor de sammen med 150 børn indledte en
fantasirejse, der med udsagn og billeder har bidraget med inspiration til den sang, som Alberte, Jan og
Andreas kunne offentliggøre den 15. oktober. Sangen er indspillet og videresendt til alle kommuner
sammen med tekster og noder, så alle kan nå at få den lært til den 20. januar, hvor sangen skal synges som
indledning til Børneåbningen.
Dansehallerne er også i gang med at lave en dans til sangen. Dansen skal naturligvis også bruges i
forbindelse med børneåbningen, men den kommer også til at fungere som Årets Dans i de kommuner, der
er en del af det 3- årige projekt ”Ta fat om Dansen”. Det gælder f.eks. for Holstebro, Horsens og Lemvig
Kommuner, som samarbejder om gennemførelse af dette meget store projekt.
Alberte til Lemvig
Da Alberte og Jan sagde ja til opgaven med at skrive sangen Ønskelandet, blev det også aftalt, at Alberte,
efter sangens offentliggørelse, skulle ud og præsentere sangen og synge den sammen med nogle børn. Det
var i første omgang meningen, at dette skulle foregå ved et lukket skolearrangement på én skole i en af de
19 kommuner. Det viste sig så siden, at det ikke var muligt for Alberte og Jan at komme ud på en skole på
en hverdag, og det blev derfor bestemt, at det i stedet kunne blive søndag den 6. november. Det betød så
samtidig, at der ikke mere kunne være tale om et lukket skolearrangement, men at det i stedet blev

opgraderet til en familiekoncert. Jan Lilholt indledte herefter et samarbejde med Kirsten Langer fra BUM
(Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland) i Viborg og Maria Vandborg, som er regional
koordinator i Aarhus 2017, for at få denne familiekoncert til Lemvig.
Det er nu lykkedes med stor hjælp fra alle involverede parter som er: Europæisk Kulturhovedstad Aarhus
2017, BUM (Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland), Lemvig Kommune og Lemvig
Musikskole.
I Lemvig har vi lov til at betegne koncerten med Alberte som lidt af en sensation. Kommunen bliver tydeligt
eksponeret, og så er det jo morsomt, at den kommune i Region Midt, som ligger allerlængst væk fra Aarhus
bliver det sted, hvor Alberte for første gang skal synge sangen ”Ønskelandet”. Det er næste mere, end vi
kunne Ønske os 
Alberte kommer sammen med Jan Rørdam og Andreas Fuglebæk og spiller en koncert på 45 minutter.
Foruden Ønskesangen vil Albertes lille trio spille sange blandt andet fra hendes meget kendte børne-cd ”Tju
Band Chokolademand”. Der er som sagt tale om en familiekoncert og vi håber, at mange familier kommer
til koncerten, som bliver den eneste af sin art i Danmark. Til koncerten er der adgang for alle – både børn
og voksne.
Musikskolen har lavet aftale med Tante Andante Band Lemvig, som spiller 30 minutters opvarmning til
koncerten med Alberte.
Facts om koncerten:
Bandets navn: Alberte. Består af: Alberte, Jan Rørdam og Andreas Fuglebæk
Tid og sted: Søndag den 6. november 2016 på Lemvig Gymnasium
Kl. 14.30 Dørene åbnes
Kl. 15.00 - 15.30 Opvarmningskoncert med Tante Andante Band Lemvig
Kl. 15.30 – 16.00 Pause
Kl. 16.00 - 16.45 Koncert med Alberte
Entré: 20 kr. Der sælges ikke billetter i forslag, det anbefales at møde op i god tid før koncerten.
Tante Andante sælger drikkevarer og lidt at spise til.
Da koncerten med Alberte ligger på den sidste dag i Spil Dansk Ugen, kommer koncerten derfor også til at
fungere som den koncert, der i første omgang ikke var mulighed for at afvikle i den Basis-Spil-Dansk pakke
Lemvig Kommune har købt i år. De sidste par år, har der været et kendt navn i Lemvig for at give koncert i
Spil Dansk ugen, men det har været ikke været en del af programmet i år. Det lykkes så alligevel nu at få en
kendt dansk musikprofil til Lemvig i Spil Dansk Ugen.
Vi har derfor lov til både at kalde koncerten med Alberte for en Aarhus 2017 begivenhed og en Spil Dansk
begivenhed.
Herunder er links til info og billeder af Alberte, som vi har fået lov til at bruge i forbindelse med PRarbejdet med koncerten:
http://www.artpeople-musik.dk/kunstner/alberte-winding.html
http://presse.gyldendal.dk/Forfattere.aspx?page_authors=78&tab=authors

