
På  Stemmens  Dag,  søndag  d.  8.  april,  vil  Rundetaarn  summe  af  stemmer  fra  øverst  til
nederst,  og  der  vil  være  mulighed  for  at  møde  fagfolk  som  logopæder,  sangere,
laryngologer, skuespillere, fortællere, retorikere, fonetikere, .... 

Mellem  kl.  10-17  vil  du  kunne  opleve  præsentationer,  workshops,  dukketeater,
foreningsstande,  fortælling,  optræden  og  meget  mere  fra  vores  fem  'scener':
Sneglegangen, Observatoriet, Ringerloftet og Bibliotekssalen plus dens apsis.
Dagsprogrammet fra 10-17 er åbent for alle Rundetaarns gæster for den sædvanlige entré
på 25,- kr./børn 5 kr.

Klokken 19 byder vi på Stemmens Aften i Bibliotekssalen, hvor solisterne Sara Grabow og
Mikkel Ploug, på hver deres måde åbner de magiske forbindelser mellem rum, sprog, sang
og musik, og i finalen får alle mulighed for at løfte røsten i tårnets smukke akustik. 
Mikkel  Ploug afdækker  musikken  i  sproget  på  den  mest   overraskende  måde,  og  Sara
Grabow tager os dels  med på en undersøgelse af  det akustiske rum, dels  aktiverer hun
publikum med sang. Slutklangen på dagen bliver fælles stemmeudfoldelse i Sneglegangen,
som vi vil fylde med sang fra nederst til øverst.

VELKOMMEN!

Stemmens  Dag,  www.stemmensdag.dk,  er en  begivenhed,  som  er  blevet  afholdt  i
Rundetaarn i lige år siden 2006 med henblik på folkeoplysning om stemmen. Begivenheden
arrangeres af Foreningen Stemmens Dag, som består af en blanding af foreninger, netværk
og enkeltpersoner med særlig interesse for stemmen, og som har repræsentanter fra flere
foreninger  og fagområder.  Arbejdsgruppe består  af  frivillige  Deltagerne er  overvejende
professionelle fagfolk.

STANDE I BIBLIOTEKSSALEN, kl. 10-17
Logopædi: ALF – Audiologopædisk Forening, www.alf.dk 
Retorik: Nye Retorikere, www.retoriker.dk 
Musikterapi: Musikterapi på Aalborg Universitet, www.musikterapi.aau.dk 
Øre-, næse- og halslæger: DSLF, Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri, www.dslf.net; 

         DSL, Dansk Laryngologisk Selskab, www.laryngologiskselskab.dk 
Sangere: Dansk Vokalforening, www.vokalforening.dk; Sangens hus, www.sangenshus.dk 
Fortællere: Fortællere i Danmark, www.fortaellereidanmark.dk 

Se også programmet på følgende side!
Vi glæder os til endnu en inspirerende og opløftende Stemmens Dag i Rundetaarn 8. april …

Foreningen Stemmens Dag, c/o Lasse Henning, Fredskovhellet 2G, 21, 3400 Hillerød
Tlf. 20970701, stemmensdag@gmail.com, CVR-nr. 31248795,  Arbejdernes Landsbank 5361-0510079
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PROGRAM

BIBLIOTEKSSALENS APSIS, MINUTTAL 00
11.00 Sportskommentatorer: Thea Sejr
12.00 Referencestemmer: Solveig Gunvor Pedersen og Anne Bingen,
13.00 Stemmeøvelser for børn: Logopæd Anni Viuff Hansen
14.00 Koret Momentum
15.00 Om oplæsning Louise Fischer-Nielsen & Hanne Smith Pedersen
16.00 Stemmeimitation: Ruben Schachtenhaufen

SNEGLEGANGEN: OPTRÆDEN, MINUTTAL 45
11.45 Middelalderballade ved Annemarie Krarup med flere
12.45 Christianias Herrekor
13.45: Munchs Kammerkor
14.45: Koret Momentum
15.45: Stemmeimprovisation ved Bolette Daniels Beck og studerende fra Aalborg Universitet

RINGERLOFTET: FORTÆLLING, MINUTTAL 30
Ved foreningen Fortælllere i Danmark, www.fortaellereidanmark.dk/

OBSERVATORIET: WORKSHOPS
10.30: Volapykworkshop ved Malene Bichel 
11.30 & 12.00: Dukketeaterforestilling ved Ida Tjalve
12.30: Workshop ved Talerskolen Røst
13.30: Musikterapi ved studerende fra Aalborg Universitet
14.30: Mantra og mening ved Skye Løfvander
15.30: Stemmehørere ved Stemmehørernetværket/ Mette Askov

STEMMENS AFTEN
Sara Grabow & Mikkel Ploug
Rundetaarns Bibliotekssal, søndag d. 8. april kl. 19
Entré 100 kr. ved indgang eller www.kortlink.dk/t79e Info-tlf.: 20970701

Sara  Grabow  spiller  sange  fra  sit  seneste  album  EneRum,  der  handler  at  finde  sin  egen  stemme  i  et
præstationssamfund. Derudover præsenteres publikum for hendes nyeste koncept, Lydvandring, med et
fælles stemmeeksperiment i Rundetårns klangfulde spiral. 
www.saragrabow.dk, Pressefoto

Mikkel Ploug har i årevis været særlig opmærksom på sprogets musik. Han analyserer omhyggeligt taler af 
politikere som fx Barack Obama, Donald Trump og Angela Merkel, finder ud af, hvilken tone hver enkelt 
stavelse falder på, finder de bagvedliggende harmonier og rytmiske mønstre og noterer det endelig på 
noder, så melodierne kan spilles.
www.mikkelploug.dk , Pressefoto. Se også http://harmoniehof.tumblr.com
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