
Pressemeddelelse: 
Københavnsk kor synger for indlagte børn 

 

Nordea Fonden er en af de i alt fem fonde, der har doneret penge til projektet Poptoner, som kommer til at løbe af stablen hos børne- og 
ungeafsnit på et udsnit af hovedstadens hospitaler.  
 

 
Det københavnske kor ReChoired skal til foråret synge en række popkoncerter for syge børn og 
unge på hovedstadens hospitaler. Der glæder man sig, for sang er livsbekræftende - især når man 
er syg. Koret har fået fondsmidler til projektet og skal synge alt fra Christopher til Alberte. 

Sang siges at have en helbredende kraft. Forskning viser, at sang giver livsglæde. Noget børn især har 
brug for, når de er i berøring med hospitalsvæsenet. Det har københavnerkoret ReChoired taget 
konsekvensen af og skal til foråret synge en lang række korkoncerter på hovedstadens hospitalers 
børne- og ungeafsnit. Koncerterne er gratis for hospitalerne, da generøse fondsdonationer har betalt 
for korarrangementerne. Efter hospitalskoncerterne afholder koret to offentlige koncerter for at 
skabe opmærksomhed omkring børns sygdom. 

Glæde i en mørk tid 

Hospitalerne i hovedstadsområdet er begyndt at glæde sig til det underholdende og livgivende 
afbræk fra en hverdag med sygdom, som præger de børn og unge, som er indlagt. ”Det er intet 
mindre end fantastisk! Vi ved at sang og musik gør en stor forskel for de børn og unge, som kommer 
hos os, så en række gratis koncerter både på fællesarealerne og til de virkelig syge børn på de små 
stuer er simpelthen skønt!” udtaler ledende oversygeplejerske Mette Juhl Foghmar fra Hvidovre 
Hospital. 



Poptoner på børneafsnittet 

ReChoired har i de sidste par år brygget på projektet Poptoner fra børneafsnittet, som først og 
fremmest handler om at sprede musik og glæde for børn og unge, som er ramt af sygdom. 12 hotte, 
swingende og underholdende danske og udenlandske sange er skrevet specielt til koret – og specielt 
til børn og unge. Koret og deres dirigent Peter Bom er allerede i fuld gang med at indstudere sange 
som Overgir mig langsomt af Mads Langer, Love Yourself af Justin Bieber og To gode venner fra 
Ramasjang Mysteriet på DR. Sangene er arrangeret af kendte og professionelle arrangører såsom 
Morten Kjær, der er meget begejstret for projektet. “Findes der noget mere samlende og helende 
end sang fra hjertet? Og når mange munde og hjerter synger kan der opstå en helt magisk 
samhørighed mellem mennesker. Jeg er enormt stolt over at have fået muligheden for at bidrage 
med mine vokalarrangementer til ReChoireds kærlige og musikalske optrædener for syge børn og 
unge rundt om på de københavnske hospitaler”.  

Generøs støtte 

Udover at skabe glæde på børne- og ungeafsnittene, så vil koret gerne sætte fokus på og skabe 
opmærksomhed omkring børn og unges hverdag med sygdom. Nordea Fonden, Jascha Fonden, 
Tuborg Fondet, Oticon Fonden og Toyota Fonden har gjort det muligt at få en række hotte popsange 
oversat til korarrangementer, indkøb af teknisk udstyr, løn til dirigenten og at hospitalskoncerterne 
ligeledes bliver en realitet. “Vi er utrolig glade og beæret over, at der udover os selv er så mange, der 
kan se vigtigheden af det her projekt. Det giver os blod på tanden og stor gejst både i øvelokalet og 
til det videre arbejde”, fortæller Susanne Kinnerup Andersen fra projektets styregruppe.   

For flere oplysninger, kontakt  

Susanne Kinnerup Andersen: 26141700, Majken Astrup: 29908835.  

  

FAKTA 

● Hospitalskoncerterne finder sted i marts, april og maj 2020 
● De offentlige koncerter afholdes medio 2020 
● Læs mere om ReChoired på www.rechoired.dk og Facebookside. 
● De involverede hospitaler er: Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospital 

Hillerød. 

 


