
Sirenernes Sang

Syng med sirenehyl i
unik kæmpekoncert
D. 3. maj 2023 på Springvandspladsen, Hjørring
Skal din klasse (0.-4. kl.) være en del af et stort fællessangsinitiativ med 1000 syngende
og spillende børn? Vi fejrer, at Danmark er et frit land og synger for fred i Europa.

Når Beredskabet sætter den årlige afprøvning af sirenerne
i gang præcis kl. 12.00 den 3. maj, kommer det i 2023 til at lyde HELT
anderledes på Springvandspladsen. Sirenen spiller nemlig med som et
instrument (!!!) i en helt ny børnesang om krig og fred set fra et børneperspektiv.

Vi skrev en sang til 75-året for Danmarks befrielse i 2020. Opførelsen blev aflyst to gange på grund 
af corona. Og i dag ser verden pludselig helt anderledes ud med krig i Europa. Så sangen er kun 
blevet mere aktuel. 

FOR SKOLEKLASSER – IKKE KUN SKOLEKOR!
Sangen synges af 0.-4. klasser fra hele kommunen som en del af et festligt program, hvor vi hylder 
frihed og fællesskab. 

Lær sangen
Sangen er let at lære. Inden koncerten skal de deltagende klasser øve på sangen og kunne den 
udenad. Afspil sangen eller download tekst og noder her: www.hjoerring.dk/sirenernes-sang 

Tidsplan den 3. maj 2023, Springvandspladsen
11.00: Ankomst (senest) og opstilling på pladsen
11.20: Opvarmning
11.45: Børnetale om frihed 
11.50: Borgmestertale
12.00: Sirenernes Sang
12.15: Festlig koncert for alle. Lyt, syng og dans med. Hvem det er, afslører vi senere!
12.45: Tak for i dag

Tilmelding og mere info
Tilmeld din klasse/klasser senest den 15. marts 2023 på www.hjoerring.dk/sirenernes-sang
(nederst på siden). Her finder du også mere info om arrangementet. Først-til-mølle. Har du spørgs-
mål, så kontakt Mads Bak, Hjørring Musiske Skole: mads.bak@hjoerring.dk, tlf. 7233 4344. 

Vi glæder os til at HØRE jer på Springvandspladsen!

Med venlig hilsen

Hjørring Musiske Skole– i samarbejde med Kulturområdet Hjørring Kommune,
Skoleområdet Hjørring Kommune og Sangkraft Hjørring


