Skal vi sammen fylde Aarhus
med sang?

Vi inviterer på maratonsang i FO-Byen onsdag d. 21. juni, og vi håber at I vil
komme og være med til at gøre dagen festlig. Ideen med arrangementet er at
synge højskolesangbogen fra ende til anden, og i den anledning har vi brug for
nogen til at slå tonen an - og her er I jo perfekte!

Tidligere forstander på Nordjyllands Idrætshøjskole og formand for
højskoleforeningen, Louis Mogensen, har været med til at stable arrangementet
på benene:
“Vi holder arrangementet for at få fokus på fællessang. Mange siger jo, når de
har været på højskole, at de er blevet optagede af at synge – og især at synge
sammen. Det er sjovt at holde et lidt anderledes event, for i bund og grund er
det jo lidt skørt at stille sig ud og synge en hel dag,” siger Louis Mogensen.

De seneste syv år har der været afholdt Maratonsang i København med stor
succes. Nu er turen kommet til smilets by, og vi sigter efter, at tilslutningen skal
værre større, end den nogensinde har været i hovedstaden.
“Det kunne være sjovt, hvis vi var større end København, men det er også fedt,
at de er mange derovre. Vi har den fordel, at vi har et stort netværk, så vi kan
blive rigtigt mange, der synger sammen, og det er fedt,” siger Louis Mogensen.

Til eventet får vi blandt
andet prominent besøg af Danmarks
mest kendte forstander, Jørgen
Carlsen fra Testrup Højskole, som
på dagen stopper som forstander
efter 30 års tro tjeneste.

Vi håber, at I vil sprede ordet og
bakke op på dagen. Samtidigt er det
en rigtig god anledning for jer, til at
komme ud og vise flaget, da der
forhåbentlig vil komme en masse
interesserede mennesker.

Praktisk:
Kontakt gerne medarrangør Louis Mogensen på +45 31 69 03 35, hvis I har
spørgsmål eller vil tilmelde jer arrangementet.

Facebook-side

Facebook-begivenhed

Vi glæder os til en god dag i selskab med en masse sangglade mennesker!

Med venlig hilsen,

Louis Mogensen, arrangør
Maratonsang Aarhus
louis@louismogensen.dk
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