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Oplev mødet mellem den sociale- og musiske  

verden i frivilligcentret på Kulturnatten  
 
Hvordan lyder det, hvis man udtrykker hvad Røde kors, SIND eller Autismeforeningen betyder for de frivillige og 
brugerne gennem sang og musik? Det spørgsmål vil et begrænset antal publikummer sammen med 
repræsentanter for ti lokale sociale foreninger få svar på, når frivilligcentret på Kulturnatten 20. september fra. 
kl. cirka 19.30-22.20 danner ramme om en generalprøve for samarbejdsprojektet: ”Engagement på noder – 
lyden af en forening”. 
 
Ti sangskrivere med tilknytning til Hillerød eller Klaverfabrikken har i nogle uger brugt tiden på at lade 
inspirationen fra et møde med ti af Hillerøds sociale foreninger nedfælde sig i ord og toner. Der er tale om en 
åben generalprøve, hvor foreningerne ser og navnlig hører, hvordan kunstnerne har tolket foreningernes 
engagement og virke for første gang. 
 
Musikprojektet ”Engagement på noder – lyden af en forening” er et samarbejde mellem frivilligcentret, der har 
fundet foreningerne, og Klaverfabrikken, som har sørget for, at finde de ti primært lokale sangskrivere, der har 
taget udfordringen op, med at skabe en sang til hver sin forening. Ideen er inspireret af sidste års møde mellem 
lokale sociale foreninger og lokale kunstnere – hvor vi igen på en anderledes måde ønsker at formidle det 
engagement og den forskel de frivillige foreningers indsats og virke har for rigtig mange mennesker i og omkring 
Hillerød.  
 
Ud over at præsentere en foreløbig udgave af sangene vil sangskrivere og repræsentanter for foreningerne 
fortælle om samarbejdet og den kunstneriske proces med at skrive sangene. Hele aftenen kan man møde nogle 
af de ildsjæle, der skaber aktive og engagerede foreninger, og musikerne, som har bidraget til 
samarbejdsprojektet.   
 
”Engagement på noder” er skabt som en del af fejringen af den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag, 27. 
september, som i Hillerød fejres på Hillerød Bibliotek. Her vil alle sangene blive spillet ved en koncert. 
 
Kulturnatten i frivilligcentret byder fra kl. 18-19.30 desuden på to små teaterforestillinger. Brødeskov Teater vil 
læse nogle af Benny Andersens digte og opføre forestillingen ”Den afdøde” af Rene de Obaldia. 
 
Alle er velkomne til, og der er gratis adgang. Det muligt at købe vin, kaffe eller te. 
 
Yderligere oplysning kontakt centerleder: Anette Nielsen: info@frivilligcenter-hillerod.dk eller 4824 1907. 
Se mere på: frivilligcenter-hillerod.dk 
 
Følgende foreninger medvirker: Amnesty International Nordsjælland, Dansk Blindesamfund Nordsjælland, 
Depressionsforeningen i Hillerød, Diabetesforeningen i Hillerød, Gigtforeningen Nordsjælland, 
Hjerteforeningens lokalkomité Hillerød, Landsforeningen Autisme Nordsjælland, Røde Kors Hillerød, SIND 
Hillerød/Allerød, Ventilen Hillerød.  
 
Følgende musikere og sangskrivere medvirker: Marie Lind Burgdorf, Bjarne Druedal, Thomas Anker Hansen, Kat 
Herlo Jensen, Hans Jultved, Søren Jønk, Anne Idskov Martin, Peter Schöning, Emil Valbjørn, Lasse Åquist, 
Frederik Damhus. 
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