
	 1	

	
 

Syng Højt! - Opera  
Dette er høfligst en genansøgning om anvendelse af ikke-anvendte bevilgede midler i 2022 til Syng 
Højt! Opera i 2023 i stedet. De ikke-anvendte midler knytter sig til tilsagn på sagsnr.: 2022-
0044154. Samtidigt er dette en ansøgning om yderligere et projekt i Nørrebro-delen af Kbh., dvs. nu 
i alt to ens projekter i hver sin bydel.  
 
Sted 
2 x 7 ugers øveprocesser i daginstitutioner og skoler med afsluttende opera-fællessangevents. 

• Dels i Vanløse/ Tingbjerg/ Brønshøj-Husum/ Bispebjerg- området kulminerende på Bellahøj 
Friluftsscene.  

• Dels på Indre og Ydre Nørrebro/ Nordvest kvarteret og Indre By afsluttende på Den Røde 
Plads.  

 
Tid 

Startdato: Januar 2023  
Slutdato: November 2023 
 
Syng Højt! Opera i Kbh. skabes af foreningen Den Bedste Musik og Kunst til Alle i samarbejde 
med Copenhagen Opera Festival. De to afsluttende fællessangkoncerter opføres i 
operafestivalperioden, ultimo august 2023. 
Tirsdag d. 15.8.23 kl. 10: Den Røde Plads 
Onsdag d. 16.8.23 kl. 10: Bellahøj Friluftsscene. 
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Ansøger 

Navn: Foreningen Den Bedste Musik og Kunst til Alle v. formand Peter Rønn. 
CVR.: 4295 3369. 
Adresse: Ægirsgade 36, st. th.  
Telefon: +45 21 82 38 80 

E-mail: roennpoulsen@gmail.com 
 
Projektbeskrivelse 
Syng højt! er et syv uger langt sangpædagogisk forløb for vuggestuer, børnehaver og indskolingen 
samt for pædagoger og lærere, der kulminerer i en stor, unik, udendørs fællessangskoncert med  
børneformidling og musikalske optrædener af højeste kvalitet. 
 
Syng højt! vægter fællesskab og fællessang og forener gennem moderne og yderst kvalitativ  
børneformidling børn og voksne gennem musik og sang. Denne gang er omdrejningspunktet opera.  
Institutionerne og skolerne modtager særligt udviklet materiale til brug flere måneder før den  
afsluttende fælles operaforestilling. De ca.10 fællessange/ arier ledes i dette års udgave af en 
førende børnekordirigent og erfarne børnevært(er). Desuden optrædener af lokalt børnekor eller 
lignende og internationelt anerkendte operasolister - alt sammen bakket op (og økonomisk støttet) 
af et 11 mand stort ensemble fra Danmarks Underholdningsorkester.  
De medvirkende udviklere af pædagogisk materiale, manus til forestillingen, dramaturg og 
scenograf, er alle fra øverste hylde, ligeledes projektets ledelse.  
Se venligst vedlagte CV for yderligere oplysninger på artisterne. (Kordirigent dog TBA.) 
Selve koncerten varer 45 minutter og alle er velkomne med lige præcis deres tilstedeværelse og 
stemme. Af sikkerheds- og afviklingshensyn indhentes der tilmeldinger.  
 

Syng Højt! har med få undtagelser eksisteret årligt på Bellahøj Friluftsscene siden 2012 og  
med jeres støtte kan vi gentage succesen og denne gang bliver forestillingen på Bellahøj en del af en 
landsturné, som gennemføres fem forskellige steder. Udover Bellahøj-udgaven gennemføres 
processer og opførelser også i Aalborg, Brønderslev og i Århus. 
 
Denne ansøgning er dog samtidigt et ønske om yderligere at gennemføre Syng Højt! Opera proces 
og afsluttende koncert for børn på Indre og Ydre Nørrebro, Nordvest og Indre By. Dette med 
afsluttende fællessangevent på Den Røde Plads. Ligesom Bellahøj-opførelsen bliver denne også 
afviklet under Copenhagen Opera Festival, blot en anden dag. Dette er muliggjort da Kolding for 
nyligt har meldt fra til den planlagte landsturné, og de største fonde har allerede sagt god for 
ændringen og at to af processerne fra landsturnéen kan blive i København.  
 
For børnene og institutionerne omkring Den Røde Plads giver denne løsning god mening, da 
erfaringen fra Syng Højt! produktionerne de tidligere år på Bellahøj viser at Nørrebro- og Indre By 
institutionerne har måtte melde afbud, da rejsen er for lang for disse mindste af byens borgere.  
 
Der er opnået støtte fra A. P. Møller Fonden og en lang række fonde til den oprindeligt planlagte 
model med afvikling i 2022. Projektet er nu i stedet flyttet til 2023 og ind til videre har alle 
adspurgte fondspartnere sagt ja til at viderføre midlerne til samme projekt, blot i 2023 i stedet. 
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Forventet antal deltagere 
Bellahøj Friluftsscene: 
Børn   2.000 
Pæd/ lærere:        375 
Pens. M. fl.       35 
I alt, Bellahøj 2.410 
 
Den Røde Plads: 
Børn  1.800 
Pæd/ lærere:         325 
Pens. M. fl.       75 
I alt, Den Røde Plads 2.200 
 
Totalt, deltagere i Kbh:  4.610 personer. 
 
Målgruppe 

Vuggestuer, børnehaver, 0.-3. Klasser (0-9 år) og deres pædagoger/lærere i hele  
Københavnsområdet. Desuden inviteres ældre borgere fra byens plejehjem og ældrecentre.  
Den afsluttende fælleskoncert vil være åben for alle, men der vil være et særligt fokus på at  
få institutionerne fra henholdsvis Vanløse, Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Bispebjerg med, 
afsluttende på Bellahøj Friluftsscene.  
Ligeledes fokus på at få institutionerne fra Ydre og Indre Nørrebro, Nordvest og Indre By med 
afsluttende på Den Røde Plads.  
 

Resultater 
Projektet har følgende formål: 
 
1. At give en saltvandsindsprøjtning i København til mødet mellem operagenren og landet mindste 

borgere.  
2. At samle 0-9 årige børn og deres pædagoger/ lærere i en unik og hyggelig operasangproces og 

fællessangskoncert på tværs af kulturelle skel.  
3. Med fagtesange, danse samt rim og remser at styrke børnenes udvikling inden for sociale, 

sproglige og motoriske kompetencer.  
4. Med effektiv, regional og landsdækkende pr/ markedsføring i samarbejde med Have 

Kommunikation at sætte spot på det upræntatiøse og naturlige i at børn og voksne synger og 
møder opera sammen. 

5. At støtte konkret op om de københavnske institutioners arbejde med børns æstetiske 
læreprocesser, herunder inspirere og bidrage til pædagoger og læreres kompetenceudvidelse på 
operasangområdet.  

6. At udvide de mindste borgeres opera- og sangkendskab, kulturforståelse og referencerammer.  
7. At udnytte kommunens potentiale i det offentlige rum, særligt mhp. større park- og 

naturområder eller andre velklingende amfiscener på stortorve i byen.  
8. I tilgift at give de ældre lokale pensionister en mulighed for at tage del i en glædesfuld og 

livsbekræftende oplevelse.  

 

Annoncering og PR 
Der vil blive annonceret både via sociale medier, aviser, bibliotekernes platforme og ikke  
mindst et omfattende arbejde med at kontakte alle institutionerne og skolerne direkte via mail og 
telefonopkald. Desuden samarbejdes tæt med Have Kommunikation om udbredelsen af den gode 
historie, såvel i fagmiljøer som den brede befolkning.  
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Bekræftede samarbejdspartnere 
Danmarks Underholdningsorkester, Copenhagen Opera Festival, Restaurant Bellahøj, 
Institutionerne Tusindfryd og Gemmet m. fl., A. P. Møller Fonden, Dansk Tennis Fond, Brønshøj-
Husum Lokaludvalg og forventeligt Vanløse Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg og Nørrebros 
Lokaludvalg.  
 

Vedhæftet 

• Budget for status på partnerskaber. 
• CV på medvirkende artister og holdet bag 
• Uddrag af tilsagn fra fonde, puljer og partnere 
• Billeder af de to venues i Kbh.  

 
Vil Københavns Musikudvalg kunne give tilsagn på i alt 60.000 kr. til disse to københavnske 
processer og events, vil vi og partnerne være meget taknemmelige, og det vil være et helt afgørende 
bidrag til virkeliggørelsen af begge projekter i byen. 
 
 

 
 

 

De bedste hilsner, 

 

Peter Rønn 

 

Formand, Den Bedste Musik og Kunst til Alle.   
E-mail: roennpoulsen@gmail.com / Tlf. 21 82 38 80/ Website: www.peterronn.dk  
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