
Dato: 19. februar 2018 

KÆRE FREDERICIA KOMMUNE 
Skal I være Spil Dansk Kommune i 2018? 

2017 stod i Spil Dansks favør med hele 26 kommunesamarbejder. Flere ønsker nu at 
være med. Derfor håber vi at kunne stille 30 kommunepakker til rådighed, og 
dermed byde endnu flere velkomne i det landsdækkende samarbejde.  

Kommunepakkerne for 2018 præsenteres tirsdag den 3. april, og byder på større 
valgfrihed end hidtil. Vi holder prisniveauet fra de foregående år, som er tæt på 37.000 
kr. (eks. moms) for den store pakke med 17 arrangementer - heriblandt koncerter, 
workshops, fællessang, læringsprojekter og meget mere.    

Vores forhåbninger er, at motivere til at genoptage samarbejdet mellem Fredericia 
Kommune og Spil Dansk, og at vi kan hilse på hinanden i løbet af foråret. 

Ta’ gerne et kig i ÅRSRAPPORTEN 2017, og få et indtryk af rækkevidden og kvaliteten  
af det landsdækkende kommunesamarbejde.  

Se også alle TIDLIGERE SPIL DANSK KOMMUNER, som igennem årene har lagt en 
særlig indsats i forbindelse med Spil Dansk - heriblandt jeres egen kommune.  

KOMMUNEPAKKEN er en støtte til jeres kommune, der kan samle det lokale 
musikliv - muliggjort af en lang række musikbrancheorganisationer, vi samarbejder 
med for at gøre noget særligt for dansk musik. 

Her skal nævnes:  
Danske Populær Autorer / Dansk Artist Forbund / Koda / 
Musikforlæggerne / Dansk Musiker Forbund / Dansk Komponist 
Forening / Dansk Korforbund / Levende Musik i Skolen /  
Højskolerne / Kulturmødet Mors m.fl.  
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http://spildansk.dk/aarsrapport-2017/
http://spildansk.dk/samarbejdet/tidligere-spil-dansk-kommuner/
http://spildansk.dk/kommunepakker/


SPIL DANSK ÅRET 2018 
• MAR.-JUN. Book os til et møde, vi besøger meget gerne jer. 
• 3. APR. Kommunepakkerne for 2018 præsenteres. 
• 7. MAJ. Samtlige af årets Spil Dansk Kunstnere offentliggøres. 
• 14. MAJ. Spil Dansk Kommune-konferencen afholdes. 
• 23. AUG. Danmarks Fællessang lanceres på Kulturmødet Mors. 
• 23. AUG.-18. DEC. Danmarks Fællessang kører online i 18 uger. 
• OKT.-NOV. De første af kommunepakkens læringsprojekter afholdes. 
• 29. OKT.-4. NOV. Spil Dansk Ugen fejres over hele landet (UGE 44).  

HUNDREDVIS AF KUNSTNERE (EX.) 
BO STIEF / CLARA SOFIE / ELISABETH GJERLUFF NIELSEN / 
RUNE THORSTEINSSON / JULIE MARIA / KATINKA / LOUISE 
ALENIUS / NICKLAS SCHMIDT / PHILIP FABER / STEFAN 
PASBORG / MADS WESFALL M.FL. 

MED VENLIG HILSEN
RICCO VICTOR direktør Foreningen Spil Dansk: 2076 7913 / ricco@spildansk.dk. 

På vegne af Spil Dansk Foreningen:

Bestyrelsen: FORMAND JØRGEN THORUP Danske Populær Autorer / NÆSTFORMAND LENA 
BROSTRØM DIDERIKSEN Dansk Artist Forbund / OLE DREYER Musikforlæggerne / EVA HEIN Koda /  

ANDERS LAURSEN Dansk Musiker Forbund.

http://spildansk.dk/kunstnere/bo-stief/
http://spildansk.dk/kunstnere/clara-sofie/
http://spildansk.dk/kunstnere/elisabeth-gjerluff-nielsen/
http://spildansk.dk/kunstnere/rune-thorsteinsson/
http://spildansk.dk/kunstnere/julie-maria/
http://spildansk.dk/kunstnere/katinka/
http://spildansk.dk/kunstnere/louise-alenius/
http://spildansk.dk/kunstnere/louise-alenius/
http://spildansk.dk/kunstnere/nicklas-schmidt/
http://spildansk.dk/kunstnere/phillip-faber/
http://spildansk.dk/kunstnere/stefan-pasborg/
http://spildansk.dk/kunstnere/stefan-pasborg/
http://spildansk.dk/kunstnere/mads-westfall/
mailto:ricco@spildansk.dk

