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lbncerten torsdag den 29. oktober byder på indslag med skolens

børne- & ungdomskor Korrekt og Sirene. Privatfoto

Spildanskdag
blivermarkeret
EVENT: Der bliver
masser af fælles-
sang i en bred vifte
genremæssigt.

RINGSTED: Igen i år er Ring-
sted Musik- og Kulturskole
aktiv i den store landsdæk-
kende Spil Dansk Dag, og
der bliver mulighed for at
opleve en masse god rnusik.
Tidligere har Ringsted

Bibliotek dannet rammen
om en række små eftermid-
dagskoncerter med Mu-
sik- og Kulturskolens ele-
ver, men i år har man valgt
at indgå samarbejde med
blandt andre Ringstedkoret
om at lave en koncert i Mu-
sik- & Kulturskolens nye
koncertsal Springbrættet.

Koncerten torsdag den 29.

oktober klokken 19 byder
på indstag med skolens bør-
ne- & ungdomskor Korrekt
og Sirene, Ringstedkoret,
Ringsted Byorkester Brage
samt en lang række af sko-
lens lærere. Der bliver mas-
ser af fællessang i en bred
vifte genremeessigt.

Spil Dansk Dagen har ud-
viklet sig til årets største
musikbegivenhed, og Mu-

sik- & Kulturskolen har ud-
over koncerten på Spring-
brættet også inviteret alle
kommunens børnehave-
børn til koncert i Ringsted
Kongrescenter. Her er det
UlIa Abdullas Congobongo
Band, der står for under-
holdningen, og i dagens
anledning har de inviteret
flere af Musik- & Kultursko-
lens lærere med på scenen.
Så der skal nok blive fest,
står der i en pressemedde-
lelse.

Spil Dansk Dagen arrange-
res for 15. gang, og sidste år
satte dagen igen rekord med
hele 1.402 arrangementer i
kalenderen. Nærmest alle
danskere har mulighed for
at deltage i et arrangement
lige rundt om hjørnet, for
musikken spiller overalt i
landet.

Samtidig kan man høre
dansk produceret musik
både på DR's kanaler og en
Iang række radiostationer.
SpiI Dansk Dagen har ople-
vet så voldsomt vokseværk,
at der at der nu spilles dansk
i hele uge 44, så aIIe kan nå
at få deres arrangementer
med.


