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Spil Dansk dagen er i 2016 blevet til Spil Dansk Ugen, og det har mange kulturelle samråd taget til sig. 
I Favrskov Kommune havde man sammensat et imponerende ugeprogram i et samarbejde mellem 
kommunen, kunstudvalget, Kulturelt Samvirke, musikskolen og kulturhusene. Ugen havde fået navnet 
"Hej nabo", da man gerne ville have folk til at kigge op fra deres sædvanlige hverdagsrute og give dem 
mulighed for at udveksle et smil og sige hej til deres nabo. I løbet af ugen var der bl.a. koncerter i to-
gene mellem Ulstrup, Hadsten og Hinnerup, musik i børnehaven, workshop for de mange kor i kommu-
nen, koncerter på arbejdspladser, på plejehjem, i butikker og andre overraskende steder. Desu-
den workshop for 30 slagtøjsspillere fra Hinnerup Garden, Favrskov Drummers og Favrskov Musikskole, 
arrangementer for flygtningebørn samt stor koncert, hvor 500 skoleelever samledes til Favrskovs stør-
ste børnekor og sang sammen med 5 top-professionelle musikere. 
"Hej Nabo" afsluttedes med en kæmpe koncert i det nye "Søften Idræts og Kulturcenter", hvor Aarhus 
Jazz Orchestra spillede sammen med lokale kor, musikere, sangere og solister. På koncerten optrådte 
Steffen Brandt, der som en "kær nabo" var inviteret med fra Aarhus til at optræde med et par af sine 
egne sange. 

Spil Dansk Ugen 2016 

Læs mere om Spil Dansk Ugen i Favrskov! 

Se Spil Dansk Ugen Favrskovs egen hjemmeside! 

Se programmet for Spil Dansk Ugen i Favrskov Kommune! 

 

  

Kulturelle Samråd i Danmark har fået to nye medlemmer, nemlig Kulturelt Samråd Skive og  
Kulturelt Samråd Kalundborg. 

To nye samråd 

Begge samråd bydes velkommen i landsforeningen. 

Læs om samrådene her 

Kulturelt Samråd Skive 

http://www.kulturellesamraad.dk/index.php?subid=205&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=54&mailid=122�
http://www.kulturellesamraad.dk/index.php?subid=205&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=55&mailid=122�
http://www.kulturellesamraad.dk/index.php?subid=205&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=56&mailid=122�
http://www.kulturellesamraad.dk/index.php?subid=205&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=57&mailid=122�
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Kulturelt Samråd i Kalundborg 

Kulturelt Samråd i Kalundborg på Facebook 

 

  
Det Frivillige Kulturelle Samråd 
Det Frivillige Kulturelle Samråd, DFKS, har afholdt 2-dages bestyrelsesmøde på 
Askov Højskole. På mødet skulle bl.a. mål, visioner og strategi for den kommen-
de periode afklares. DFKS består af 9 landsorganisationer på det frivilige kultu-
relle område. Bente Schindel fra Kulturelle Samråd i Danmark er formand for 
samrådet. 

Læs mere om samrådet på hjemmesiden! 

 

  
Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated 
areas - Spar 
 - er navnet på et EU-projekt, der har deltagelse af Kulturelle Samråd i Dan-
mark. Projektet skal hjælpe frivillige og ansatte i kultursektoren med at igang-
sætte kulturelle aktiviteter i udkantsområder. Kulturelle Samråd i Danmark har i 
samarbejde med Interfolk, institut for civilsamfund, udarbejdet projektkoncep-
tet, men udviklingsarbejdet sker desuden ved deltagelse af organisationer fra 
Ungarn, Polen, England og Portugal. Derudover deltager en amerikansk organisation som repræsentant 
for tredjeland, dvs. et land uden for EU. Projektet gennemføres ved hjælp af EU midler, der er søgt i 
England. I forbindelse med projektet afholdtes et partnermøde i Birmingham i forrige uge. 
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