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Roskilde Synger søger til projektet ”Your Voice My Voice”
Sang kan bruges som et centralt element i recovery-processen for psykisk sårbare
borgere. Vi vil som de første overføre veldokumenterede tyske erfaringer til danske
forhold, til glæde for brugerne af socialpsykiatrien i Roskilde Kommune. Over to år
vil vi hvert år gennemføre to 15 ugers ’your voice my voice’ forløb på fem
kommunale institutioner samt uddanne sangkonsulenter og medarbejdere i
psykiatrien. Det sker i samarbejde med den anerkendte tyske organisation,
”Singende Krankenhäuser”.
I første omgang vil det være konsulenter fra Sangkraftcentret Roskilde Synger, som
varetager og faciliterer sangsamlingerne. Med indsatsen ”your voice my voice” har
vi dog en ambition om at skabe varige forandringer og forbedringer. Derfor vil fem
medarbejdere fra socialpsykiatrien i Roskilde Kommune blive oplært til at kunne
bruge sang som et redskab i dagligdagen i kontakten med psykisk sårbare borgere.
Således er det projektets ambition, at sang fremadrettet kan bruges aktivt i
socialpsykiatrien med et minimum af behov for ekstern konsulentbistand.

Projekt

Målgruppe

Formålet er bl.a. at styrke den enkelte deltagers trivsel og inklusion gennem øvelser
med åndedræt, lyd, stemme og sang. Gruppen støtter hinanden i den enkeltes
arbejde med sig selv og egen proces. Det er ikke en forudsætning, at man har
musiske kundskaber, for at man kan deltage. Indsatsen stiler ikke mod, at projektets
deltagere skal have opfattelsen af, at de ’går til kor’. Det at synge i kor vil hurtigt
afføde en række associationer og kunne medføre en begrænsende opfattelse af,
hvad selve det praktiske forløb rummer.
Tidsramme:
2. og 3. kvartal 2018 – afklaring, projektbeskrivelse, fondsansøgning.
4. kvartal 2018 - 4. kvartal 2019 – projekt drevet af professionelle sangkonsulenter
og evaluering.
1. kvartal 2020 – 4. kvartal 2020 – projekt drevet af ansatte i socialpsykiatrien
sammen med sangkonsulenter og rapport.
Projektet henvender sig primært til borgere der er tilknyttet den kommunale
socialpsykiatri. Sekundært henvender projektet sig som et brobyggende tiltag på
tværs af borgere, som er tilknyttet psykiatrien og sangglade borgere i Roskilde,
aktører på INSP, deltagere i ARK-kurser, hvor målet er, at indsatsen skal støtte
borgernes recovery-proces og virke afstigmatiserende, fordi man som psykisk
sårbar deltager på lige fod med de øvrige målgrupper.
1. Målgruppe: Borgere der følger forløb på Recoveryskolen ARK (Akademiet for
recovery og kompetenceudvikling) . Skolen er for psykisk sårbare voksne,
pårørende og medarbejdere. Der er tale om borgere, der kan være i kontakt med
både regions-og socialpsykiatri. Her vil der være mulighed for et samarbejde med
eksempelvis Fjorden, som sorterer under Region Øst. ARK tæller ca. 200 brugere.

Side2/3

Ansøgt kr.
(Brutto)

Der oprettes to hold á 15-20 personer.
2. Målgruppe: Borgere på bostedet Lindelunden. Denne gruppe af borgere er lidt
ældre/voksne og har varigt nedsat funktionsevne. Borgerne har psykiske
udfordringer – men mange har også somatiske problemer og er ikke mobile.
Indsatsen skal ske på stedet. Lindelunden tæller 48 borgere, hvoraf der oprettes et
hold á ca. 10-15 personer.
3. Målgruppe: Unge borgere med svære psykiske og sociale udfordringer og som
bor på et af kommunens to socialpsykiatriske bosteder. De unge lider af psykiske
sygdomme som skizofreni, PTSD, spiseforstyrrelse, OCD, angst, borderline osv.
Nogle har også et misbrug i større eller mindre grad. Indsatsen foregår på to
bosteder (Toftebakken og St. Valby Vej), hvor der i alt er ca. 40 beboere. Der
oprettes et hold á 10 personer på begge bosteder.
4. Blandede og mere velfungerende borgere. Nogle har været i socialpsykiatrien,
men er nu i egen bolig og kommer på INSP for at være en del af et fællesskab.
Forudsætningen bør ikke være, at man har modtaget støtte fra Center for
Socialpsykiatri, da målet netop er at bygge bro til fællesskaber udenfor
socialpsykiatrien. Der oprettes et hold á ca. 10-15 personer på INSP. Tilbuddet vil
være åbent, således at unge både med og uden tilknytning til socialpsykiatrien kan
benytte sig af tilbuddet.
Projektets samlede budget er på 920.062 kr. over 2 år.
Hertil søges musikbypuljen 306.687 kr. til en periode på 2 år.
Midlerne søges til sangkonsulenter, undervisning af medarbejder i psykiatrien, rejse
og ophold hos Singende Krankhäuser i Tyskland, materialer, workshops og
koordinering.
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Kulturstrøget søger på vegne af kunstner Mads Vegas og Olav Clausen, formand
ved Roskilde Garden til eventen Bisse x Mads Vegas til Lysfesten
Kulturstrøget åbner som altid byen til fejring af lyset, når der afholdes Lysfest fredag
den 2. november 2018.
Lysfestens formål er at være en stor, årlig kulturbegivenhed, der inviterer på
fællesskab, medskabelse og oplevelse for borgere på tværs af generationer.
Lysfesten har potentiale til at udvikle samarbejdsfladerne og tiltrække borgere og
turister til bymidten.

Projekt

Hvornår
Målgruppe

I år vil Lysfesten gerne understøtte byens musikbystrategi, og vi gør derfor ekstra
meget ud af det musikalske program for at markere tilknytningen til Alletiders
Musikby.
Den anerkendte musiker Bisse vil give koncert ud af Skt. Laurentius kirketårn med
opbakning af Roskilde Garden, der vil stå foran indgangen til Den Gamle Byrådssal
og skabe en ’wall of sound’.
Mads Vegas vil lyse kirketårnet og musikerne op og dermed skabe et værk på
Stændertorvet, hvor lyd og lys går i sammenspil med lysprojektioner, spejle, farver
og prismer. En mangfoldighed af kunstretninger, som trives i området mellem det
auditive og visuelle.
fredag den 2. november 2018 kl. 20.00-21.00 i forbindelse med Lysfesten
Børn, unge og voksne.
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Der forventes 15000 publikummer.
Det samlede budget er på 70.000kr.
Der søges 55.000 kr. fra musikbypuljen til honorar og materialer til kunstnere både i
forbindelse med eventen og arbejdstimer i form af forberedelse og øvning.

