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Rælingen blir «Syngende kommune»

Rælingen kommune er valgt ut til å delta i den nasjonale sangsatsingen Syngende
kommune. De satser spesielt på bruk av sang- og musikk for å skape et inkluderende
lokalsamfunn.

I sterk konkurranse med 8 andre kommuner fra hele landet trakk Rælingen det
lengste strået sammen med Hol, Namsskogan og Sandnes. Fra januar 2022 skal
kommunene samarbeide med Krafttak for sang om å utvikle og opprette
sangaktiviteter og styrke lokal sangkultur i en tre-årsperiode. Kommunene vil også få
tilbud om fagdager for ansatte i barnehager, skoler og eldreinstitusjoner, økonomisk
støtte og tilgang til nasjonale nettverk og kompetansehevende samlinger.
I søknaden for å bli en Syngende kommune har Rælingen trukket frem at de blant
annet ønsker å bruke prosjektet til å styrke sangtradisjonene og fellesskapet i
kommunene.
-

Vi håper at Syngende kommune-programmet kan være med å skape
samhørighet uavhengig av sosial eller geografisk bakgrunn, styrke
sangtradisjonen, øke kompetansen i sangfagmiljøer og bygge videre på
allerede bestående tilbud i kommunen. Det hadde vært flott om dette kunne
bidra i arbeidet med å skape et trygt lokalsamfunn for alle innbyggerne i
Rælingen kommune, sier fagleder i Rælingen kulturskole Nadja Strand som
sto som ansvarlig for søknaden fra Rælingen kommune.

-

Rælingen kommune leverte en svært sterk søknad med mange gode planer
og intensjoner. Vi ser virkelig frem til videre samarbeid og å inkludere

Rælingen kommune i vårt nettverk av Syngende kommuner,
sier leder for Kraftak for sang Jarle Flemvåg som står bak satsingen.
Det er i dag godt dokumentert at sang kan bidra til å skape fellesskap og ha
helsefremmende effekter.
Rælingen skal satse som en Syngende kommune og initiativtakerne vil sette
sammen et bredt sammensatt sangutvalg der de viktigste og største organisasjonene
og instansene er representert. Kulturskolen vil lede arbeidet.
Nyheten om inntak av nye syngende kommuner kommer i en periode med nye
strenge koronatiltak og dårlige forhold for den offentlige sangen. Men vi i Syngende
kommuner og Krafttak for sang har stor tro på at vi går bedre tider i møte. Det første
kvartalet i 2022 vil uansett vies planlegging og opplæring. Så håper vi det blir mulig å
gjennomføre en flott og inspirerende oppstart for Rælingen som syngende kommune
etter hvert!
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