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PRESSEMEDDELELSE 
Spil Dansk i Guatemala 2. november 2016 
Gymnasieelever på Viborg-turné i forbindelse med Operation 
Dagsværk og Spil Dansk Dagen 
2. november sker der noget helt særligt i Viborg. Kulturprinsen, Udvalget for musik til børn og 
unge i Viborg Kommune og Viborg Gymnasium & HF er gået sammen om at lave en helt speciel 
dag i musikkens tegn ved forene de to landsdækkende begivenheder Spil Dansk Dagen og 
Operation Dagsværk.


Hele dagen vil der i udvalgte dagsinstutioner og folkeskoler i kommunen være gratis koncerter 
og akustiske musikindslag ved musikeleverne fra alle årgange på gymnasiet. Interessen for 
musikarrangementet har været massivt, idet mere end 30 af kommunes daginstitutioner og 
folkeskoler har meldt sig - desværre flere end musikeleverne kan nå rundt til. Men forventningen 
er, at gymnasieeleverne når rundt til 15 skoler og daginstitutioner, dvs. tæt på 1500 børn!


Om aftenen rundes dagenes turné af med en fantastisk aftenkoncert på Paletten i Viborg, hvor 
eleverne fra Viborg Gymnasium & HF varmer op for Viborg-bandet Kannt, og hvor overskuddet 
fra arrangementet går til Operation Dagsværk.


Ideen til projektet er blevet til i et samarbejde mellem Udvalget for musik til og unge i Viborg 
Kommune, Kulturprinsen, Paletten og Viborg Gymnasium & HF, som alle har postet ressourcer i 
projektet. Gymnasieeleverne bidrager dels med musikken, men er også med til at koordinere og 
dokumentere de forskellige begivenheder i løbet af dagen. 


Samarbejdet er unikt, og alle vinder ved at deltage, idet kommunens skoler og daginstitutioner 
får en række gratis koncerter, gymnasieeleverne optjener løn (‘dagsværk’) for at deltage, som 
doneres til Operation Dagsværk projekt. 

For nærmere information kontakt: 
Dorthe Andersen

dorthe@kulturprinsen.dk // 2689 1415

Ole Mortensen 

om@vghf.dk // 2262 4161
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SPIL DANSK DAGEN:  

• Udbreder, udvikler og sætter fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand.

• Er forankret i et lokalt, regionalt og nationalt samarbejde.

• Begejstrer og inspirerer danskerne til at skabe, spille og dele musik med hinanden.

• Dyrker og styrker kvaliteten og diversiteten i den danske musik i et genremæssigt bredt, 

folkeligt, historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv.

• Fremmer og sikrer mangfoldigheden i dansk musiklivs fødekæder, fra amatørerne til de 

professionelle og fra børnene til seniorerne.

• Styrker det danske musikliv gennem nye partnerskaber og involverer alle typer publikum, 

lyttere og arrangører. 

• Skaber grobund for sammenhængskraft og fællesskab i samfundet gennem dialog og 

inklusion med musikken i hånden.


Se: www.spildansk.dk


OPERATION DAGSVÆRK: 
Operation Dagsværk er eleverne på de danske ungdomsuddannelsers egen oplysnings- og 
solidaritetsorganisation. Unge frivillige udvikler og gennemfører årligt en oplysningskampagne 
målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser. Kampagnen relaterer sig til og er til fordel 
for et internationalt udviklingsprojekt, der udføres af en dansk udviklingsorganisation. Et 
udviklingsprojekt der suverænt vælges af eleverne selv.


Operation Dagsværk er en udpræget græsrodsorganisation, som består af grupper af aktive 
elever på de danske ungdomsuddannelser. Vi kalder ganske enkelt disse grupper for 
"Dagsværk-grupper". Dagsværk-grupperne er kernen i Operation Dagsværk. Grupperne er 
selvbestemmende og laver forskellige former for kampagnearbejde til fordel for det valgte 
projekt ude på de enkelte skoler.


Vores oplysningskampagne munder ud i Dagsværkdagen, hvor flere tusind elever på de danske 
ungdomsuddannelser frivilligt giver et dagsværk til fordel for årets udviklingsprojekt. Mange 
forbinder udelukkende Operation Dagsværk med denne dag, men Dagsværkdagen er blot 
kulminationen på vores landsdækkende kampagne. Operation Dagsværk arbejder året rundt.


Der bliver samlet ind til det valgte projekt på den årlige Dagsværkdag. Efterfølgende 
gennemføres projektet over en årrække af den udviklingsorganisation, der står for projektet. 
Dette sker i samarbejde med lokale partnerorganisationer. Operation Dagsværk monitorerer 
løbende implementeringen af projektet og dets resultater og fortæller de danske elever, hvordan 
det går med det projekt, som de har arbejdet for.


SE: www.OD.dk
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