
Kære tovholdere, samarbejdspartnere og involverede i Sange til Verden
 
Tak for sidst!
Tusind tak til alle jer, som var med til midtvejsmøde og release d. 7/2 i Viborg.  
Hvor var det dejligt at mærke jeres engagement og høre om jeres gode projektideer rundt om i regionen. Vi var glade for det store fremmøde, og at  
I var med til at tage så godt imod de nye sange.

Alle sange og undervisningsmaterialer er nu tilgængelige på www.bumkultur.dk/sange-til-verden

Som tidligere beskrevet er de 25.000 kr. til hver kommune øremærket Værksteder med Verdensmål, hvor skoler og dagtilbud kan invitere en kunstner/
kulturskolelærere indenfor til at facilitere kreative Værksteder med Verdensmål sammen med børn, lærere/pædagoger med udgangspunkt i inspirations-
materialet fra www.bumkultur.dk/sange-til-verden. 
 
På hjemmesiden findes til hver sang: tekst, melodi m. becifring, korarrangementer, bandnoder, to typer af  lydfiler (sangskriverens egen indspilning til 
inspiration til de kreative værksteder og pædagogiske lydfiler til at lære sangene efter).  
Her finder I også lærervejledninger til at arbejde med animation, dans og billedkunst/skulptur samt links til videoeksempler.  
Materialet er tænkt som en inspiration, og vi håber, I vil tage ideerne til jer og udvikle på dem, så sangene og materialet kan folde sig ud på en masse 
spændende og inspirerende måder rundt om i regionens kommuner.  
 
Er der spørgsmål til materialet, så kontakt undertegnede - projektkoordinator Stine Bernth Johansen. 
 

 

Kurser i marts/april for lærere/pædagoger og andre, som vil synge Sange til Verden og  
lave Værksteder med Verdensmål
Som en del af  projektet afholder Kulturprinsen i marts/april måned en række gratis kurser rundt om i regionen for lærere/pædagoger 
og andre som skal arbejde med de nye sange og Værksteder med Verdensmål med børn og unge. 
Formålet er at klæde lærere/pædagoger på til at arbejde med sangene og værkstederne sammen med børn – og inspirere jer til at drage  
andre kunstnere ind i arbejdet med Værksteder med Verdensmål. 
 
Tre af  disse kurser er en egentlig repertoire-gennemgang, hvor musikpædagog Camilla Dayyani vil indstudere de syv nye sange med dig,  
som selv skal ud at lære sangene videre til børnegrupper, bands og kor.  
 
På de øvrige kurser vil de tre kunstnere, som har været med til at udvikle inspirationsmaterialet,  
uddybe deres ideer til at arbejde kreativt med børn i Værksteder med Verdensmål med hhv.  
animation, dans og billedkunst/skulpturer. Her vil vi også synge et par af  de nye sange som  
fællessang.  
 
Brug vedhæftede invitation ’Gratis kurser til Sange til Verden og  
Værksteder med Verdensmål’ til at sende ud til alle skoler/børnehaver og  
andre interesserede i din kommune.  
 
Alle kan deltage i disse kurser – også selv om de ikke er direkte involveret  
i et af  de kommunale arrangementer i uge 23/24 til Genopdag-festivalen.  
 
Vær opmærksom på, at deltagelse kræver skriftlig tilmelding  
senest 1 uge før kurset på stbj@kulturprinsen.dk
 
På vegne af  projektgruppen  

Stine Bernth Johansen  
projektkoordinator i Sange til Verden


