
 

 

Projektbeskrivelse og forløb. 

 

Fællesklang – resonansrum i Svendborgs gader 

 
“Et samfund kan være så stenet, 
at alt er en eneste blok, 
og indbyggermassen så benet, 
at livet er gået i chok.  
Og hjertet er helt i skygge, 
og hjertet er næsten hørt op, 
til nogen begynder at bygge 

en by, der er blød som en krop” 
  
                            -Inger Christensen, 1969 

 
I Danmark har vi en stærk tradition for fællessang i krisetider, men netop at synge sammen er blevet farligt 
under coronapandemien p gr a smittefaren. Vi vil gerne bringe sangen tilbage til fællesskabet gennem 
stedspecifikke performative installationer i Svendborg Midtby, der befolkes, bevæges og besynges i et 
samarbejde mellem professionelle kunstnere og lokale sangglade. Gennem at iscenesætte byrummet og 
udnytte, at huse og mure afgrænser og skaber resonans i scenografiske rum, skaber vi sangeksperimenter, 
der sætter fornyet fokus på fællessangens stærke oplevelse af samhørighed. Fornemmelsen af fysisk at 
synge sammen med andre udløser en lang række biokemiske reaktioner bl.a. forhøjes mængden af 
oxytocin, der øger tilliden til andre. Covid19 har skabt angst, nedtrykthed og ensomhed, og vi vil gerne bruge 
kunsten som et springbræt til at genoprette tilliden mellem individet og fællesskabet. Inger Christensens digt 
er blevet meget aktuelt efter Danmark er blevet ramt af covid19. Frygten for sygdommen og dermed også 
frygten for andre mennesker som potentielle smittebærere har virkelig gjort samfundet stenet og fået livet til 
at gå i chok - medmennesker forandres til modmennesker! 
 

Andre gange, hvor vi som folk har været i krise, har vi kunnet mødes i et fælles sangrum som f.eks. under 
2.Verdenskrig, men covid19 tvinger os til afvisning af fællesskab. Det er et stort tab, at vi ikke må være tæt 
på hinanden fysisk, og at vi ikke har adgang til at synge sammen og blive indlejret i den omsluttende 
fællesklang, der både opleves fysisk, poetisk og mentalt. 
 
Sydfyns Kulturforening vil gerne være med til at gentænke fællessangen under de nuværende 



omstændigheder, og vi har derfor inviteret  kunstnerne Mads Borre, Ditte Elly, og Naja Schønemann i 
samarbejde med organist Povl Christian Balslev  og kororganisationen ”Syng Sydfyn” til at udvikle det 
borgerinddragende sangværk ”Fællesklang” sammen med os. 

Projektet  vil  undersøge, hvad fællessang består af, og om vi kan finde nye måder at synge sammen på.  
Lokale sangglade inddrages gennem workshops for at undersøge, hvordan vi kan bringe sangen tilbage til 
fællesskabet gennem stedspecifikke scenografiske og koreografiske installationer i Svendborg Midtby. 
Vi vil udforske, hvordan vi med selve byen som redskab kan opbløde dens hårde koreografier, og lade 
menneskestemmer sno sig om hjørner og gennem stræder. 
Kan vi bruge byens afgrænsede resonansrum mellem mure og bygninger, som sangforstærkere, så 
stemmernes klang intensiveres i et fælles lydfelt?  
 

Organisation og ansvarsfordeling 

Sydfyns Kulturforening organiserer projektet og tager det overordnede juridiske og økonomiske ansvar. SFK 
står også for PR, formidling og evaluering. De tre kunstnere researcher og forbereder work-shops og 
performance. De kommunikerer undervejs med Povl Christian Balslev og  Syng Sydfyn. Kunstnerne står for 
workshops, scenografi, koreografi og afvikling af de performative events og den afsluttende fællessang med 
udgangspunkt i Torvet. 

 
Hvor mange får glæde af det? 

 
Vi forventer, at 50-60 pers på tværs af generationer deltager i vores workshops og som sangaktive i vores 
events, og at et samlet publikum på 3-500 pers vil overvære de fire events, der finder sted på 8-12 steder i 
midtbyen d.4.maj.  Vi håber at ca.500 deltager i fællessangfinalen med udgangspunkt på Torvet d.5.maj. 

Produktionsplan 

Researchen med at finde egnede sangrum i Svendborg Midtby (8-12 steder) og forberede de scenografiske 
og kostumemæssige elementer til projektet begynder primo 2021, men intensiveres fra 6.april, hvor de første 
længere workshops rulles ud. Der vil blive undervist i sikker fællessang, performative sangøvelser, 
spontansang, forskudt sang og harmoniarbejde. Sammen med deltagerne undersøges byens sangrum for 
hvilke sange og koreografier, der passer til deres unikke klangrum. I scenografiske værksteder udvikles 
afstandskostumer, sangmasker, sangforstærkere og andre rekvisitter, der understøtter mulighederne for at 
synge sammen på nye måder. 
Samarbejdet med organist Povl Christian Balslev og Syng Sydfyn sker fra primo 2021. 
3.maj: Korte workshops, Opbygning af sceniske rum. Generalprøve. 
4.maj: Der afvikles performances i alle 8-12 byrum 4 gange i løbet af dagen: Kl. 8, kl.12, kl.16 og kl.22 
5.maj: kl. 16 vandrende fællessang  med udgangspunkt på Torvet med klokkespillet som akkompagnement. 
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