Fredag den 8. november 2019
Vestkystkoret synger i Bredsted
Koncert med børnekor
kl. 10.30
Fiede-Kay-Platz, Markt 33, Bredsted
Op til 100 børn fra skolerne i
Bredsted, Husum, Treja, Tønning og Frederiksstad synger
danske sange på Fiede-KayPlatz i Bredsted.
Denne gang står der stomp
på programmet. Men det er
dansk stomp, for alle numrene er skrevet af Jesper Falch,
der også vil indøve sangene
med børnene og lede koncerten.
Koncerten er offentlig, og der er fri adgang.
I tilfælde af regnvejr flyttes den indendørs.
Følg med på https://syfo.de/regional/husum-amt
eller på FB-gruppen Dansk i Bredsted,
hvis vejret ser truende ud.
Zap QR’en her og se, hvad
Jesper Falch kan få børnene til:

Fredag den 8. november 2019
Nancy Harms feat. Templeton/Earle/Rosendal
kl. 20.00
Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg
Nancy Harms er en af de
nye stjerner på den internationale jazzhimmel, og i
efteråret turnerer hun i Skandinavien med Danish Music
Award vindende trio “Rosendal/Earle/Templeton trio“. Nu
er de netop i gang med at
skrive ny musik, som beskriver Danmark, set igennem
Nancys øjne. Der findes ingen bedre end komponisten
og pianisten Peter Rosendal, når det handler om at
indfange den danske grundtone. Med hans store kærlighed og erfaring fra mange år i dansk folkemusik, blandet
med et virtuost jazzøre, komponerer han i samarbejde
med Nancy Harms den nye musik, som vi hermed
præsenterer.
Forsalg: 19 € / SSF-medlemmer 14 €
Ved indgangen: 21 € / SSF-medlemmer 16 €
Billetsalg: ssf-billetten.de, tlf. +49 (0)461-14408125,
SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter,
Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro Peelwatt, Marie-Curie-Ring
39 FL eller ved indgangen

OM SPIL DANSK
Musik - og et levende musikliv - er en essentiel del
af et velfungerende samfund, som binder os sammen på tværs af alder, køn og etnicitet.
PÅ DET GRUNDLAG ARBEJDER SPIL DANSK
KONSEKVENT MED:
• At udbrede, udvikle og fastholde offentlig fokus
på musikkens værdi og vigtigheden af en dynamisk musikkultur
• At forankre vores virke med relevante og handlekraftige partnerskaber på lokalt, regionalt og
nationalt plan
• At stimulere kreativ vækst blandt udøvere, skabere og formidlere af musik
• At promovere diversitet og bredde ift genrer og
demografi i dansk musikliv
• At tiltrække og fastholde lyttere til musikken og
inspirere dem til selv at engagere sig i musik
Spil Dansk er en samlende kraft i det danske
musikliv, og skal være en attraktiv samarbejdspartner for organisationer, foreninger, staten, kommuner, fonde, medier og kommercielle partnere.
Foreningen Spil Dansk har det overordnede ansvar
for og ejerskab på Spil Dansk Ugen - også kaldet
Musiklivets Festuge - som altid finder sted i uge 44.
Mange arrangementer ligger også på andre tidspunkter af året og ikke kun i Spil Dansk Ugen.
Spil Dansk er det nationale projekt med den lokale
forankring, hvor langt de fleste musikarrangementer
skabes af arrangører og musikere over hele landet.
Det er disse hundredvis af ildsjæle, som i princippet
er arrangørerne af Spil Dansk.
Derudover er alle de største toneangivende danske
musik- og kulturorganisationer hvert år med i samarbejdet om at få musikken ud til hele Danmark.
Vi samarbejder hvert år særligt tæt med 30 Spil
Dansk kommuner, som erhverver en kommunepakke gennem os, og dermed lægger en særlig
indsats for Spil Dansk Ugen indenfor deres kommunegrænse.
Foreningen Spil Dansk er non-profit. Vores brede
ejerkreds består af de store musikbranche-foreninger: Danske Populær Autorer, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Musikforlæggerne i
Danmark og Koda.
Læs mere om ejerkredsen og bestyrelsen i Foreningen Spil Dansk.

Arrangementerne er støttet af spildansk.dk
Layout: Dansk Generalsekretariat Flensborg • www.syfo.de

Tirsdag den 22. oktober 2019

Fredag den 25. oktober 2019

Mandag den 28. oktober 2019

Bogbussen kommer med musik
å synnejysk:
Koncert med Rikke Thomsen
kl. 19.00

Vi Finder På
kl. 16.00-17.00

Five o´clock-sang
kl. 17.00

Ejderhuset, Brandtstr. 29-31, Büdelsdorf

Harreslev Danske Skole, Süderstr. 90, Harreslev

“Vi finder på” består af Kirsten
Juul Seidenfaden og Anna
Kruse, som de seneste år
har lavet et populært show
hvor de komponerer en syv
meter lang sang - sammen
med børn og publikum i LMS
regi. Kirsten har mange års erfaring og mange bogudgivelser samt CD-produktioner på sin samvittighed. Sammen
med bl.a. “Lige i øret” er det blevet til en masse musik
på forlaget Dansk Sang. Kirsten underviser til daglig på
Almen musiklærer på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Anna har de seneste år komponeret en
masse musik til den finlandssvenske poet Edith Södergran og har høstet en masse anmeldelser for sin trilogi.

Uge 44 er udråbt til Spil Dansk
Uge i både Danmark og Sydslesvig. Også SSF Harreslev
Distrikt støtter op om dette
projekt.
Vi vil i en lille times tid synge
sammen, bl.a. sange fra
SSF’s nye sangbog og evt.
Højskolesangbogen. Måske får vi også lært den ene
og anden nye sang. Der serveres kaffe/te og småkager.
Vel mødt til en hyggelig stund.

Agtrup forsamlingshus, Westertoft 2, 25917 Achtrup
Sanger og sangskriver Rikke
Thomsen kommer fra Blans,
hvor mojn ikke er forbojn! I
år har hun udgivet albummet
“Omve’n hjemve“, hvor alle
sangene er på sønderjysk.
Hun er den yngste modtager
af Modersmål-Prisen, som
er en påskønnelse for særlig
Foto: T. Aniella
fremragende anvendelse af
det danske sprog.
Forsalg: Bogbussen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Dansk Generalsekretariat eller ved indgangen
Entré: 5 €

Gratis adgang - Ingen pladsgaranti

Torsdag den 24. oktober 2019

Fredag den 25. oktober 2019

Fællessang på Søndertorv i Flensborg
for børn fra daginstitutionerne
kl. 9.30-10.00
for skolebørn
kl. 10.40-11.30

Enrico Pieranunzi & Thomas Fonnesbæk
kl. 20.00
Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg

Eberhard von Oettingen og
Ture Pejtersen vil sammen
fyre godt op under børnene,
så sangene kan høres ud over
hele Flensborg! Kom og oplev
denne unikke live-koncert.
I tilfælde af regnvejr finder
arrangementet sted i Idrætshallen, Moltkestr. 20c.
Tjek hjemmesiden og find
flere oplysninger på www.syfo.de/spildansk
Tilmelding til linn@sdu.de

Fredag den 25. oktober 2019
Morgensang i Nørregade
kl. 8.30
Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg
“Old school-morgensang” på Flensborghus.
Varighed: ca. 25 minutter

Foto: Jazz Image

Søndertorv, Flensborg

Den italienske pianist Enrico
Pieranunzi er et af de største, europæiske jazznavne
nogensinde og bliver nævnt
som en af verdens bedste
pianister. Han kan her opleves
i tæt sammenspil med den
fabelagtige, danske bassist
Thomas Fonnesbæk. Duoen
udgav i juli 2018 et nyt album
på Stunt Records og præsenterer en del af musikken
derfra.
Forsalg: 19 € / SSF-medlemmer 14 €
Ved indgangen: 21 € / SSF-medlemmer 16 €
Billetsalg: ssf-billetten.de, tlf. +49 (0)461-14408125,
SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter,
Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro Peelwatt, Marie-Curie-Ring
39 FL eller ved indgangen

Tirsdag den 29. oktober 2019
Fællessang på Alderdomshjemmet
med Hans Jakob Jessen
kl. 9.30-10.30
Nerongsallé 27, Flensborg
Hans Jakob Jessen synger
med Alderdomshjemmets beboere. Andre interesserede er
også hjerteligt velkomne til at
deltage i arrangementet.

Fredag den 1. november 2019
Egernførde - Koncert med børnekor
kl. 10.00-11.00
Rådhuspladsen, Rathausmarkt 4-6, Egernførde
Deltagere er JKS megakor og band, Askfeld Danske
Skole, Rieseby Danske Skole, Jernved Danske Skole,
Borreby Børnehave, Brd. Brovst Børnehave og selvfølgelig Jes Kruse-Skolen.

Mandag den 4. november 2019
Spil Dansk for 60+ på Vestkysten
kl. 18.00
Husumhus, Neustadt 95, Husum
Seniorerne fra Husum- og Ejdersted Amt samles til
Spil Dansk Dag på Husumhus. Programmet begynder
med en nærende portion suppe, hvorefter Ejderstedkoret vil optræde med danske sange. Ejderstedkoret
blev stiftet i 2009 og har også en del medlemmer fra
Husum Amt.

