Van: Schooldag van de duurzaamheid <info@sdvdd.nl>
Verzonden: vrijdag 14 mei 2021 16:54
Aan: Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl>
Onderwerp: Prinses Irene en jonge super talenten bij u in de gemeente

Geachte heer/mevrouw van gemeente Hillegom,
De wethouders in uw gemeente hebben vanmiddag een mail ontvangen over een heel
bijzonder project. Wij sturen u als griffier ter informatie hetzelfde bericht met het verzoek of
u dit bericht alstublieft wilt delen met uw gemeenteraad.
----Op de Dag van de Aarde (Earth Day 22 april) ging het Nationale lied ‘De Aarde is ons lief’ in
première. “Kippenvel” is wat we vooral te horen kregen direct na de lancering van het lied,
dat in kindertaal vertelt wat de Werelddoelen van de Verenigde Naties zijn.
Prinses Irene verzorgde de introductie en getalenteerde
jongeren brachten via zang, rap, hun instrumenten én dans
een heldere visie op een duurzame toekomst. De lancering
heeft veel aandacht gekregen in de media. We maakten er een
compilatie van.
Op 28 mei om 9:00 uur willen we ter afsluiting van de Maand
van de Aarde het lied met volwassenen en kinderen zingen,
musiceren en dansen. En dat kan coronaproef!
We hebben meedoen super makkelijk gemaakt: naast dat het
lied te vinden is op verschillende streamingdiensten, hebben
we de audiobestanden, lyrics, zangnoten, partituren,
danschoreografieën en TikTok Challenges beschikbaar gesteld
op onze website. De videoclip is te bekijken op:
https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/de-aarde-is-ons-lief/.
Er hebben zich al ruim 50 scholen en organisaties aangemeld. Wat zou het fantastisch zijn
als mensen in uw gemeente ook mee doen! Een basisschool, lokale muziekdocenten met
hun leerlingen, een kinderkoor en/of een dansschool, kinderen uitnodigen bij u op het
gemeentehuis, grootouders met hun kleinkinderen. Er doet zelfs een ponyclub mee die een
kür maakt op het lied! 🤩
Burgemeester Carol van Eert van gemeente Rheden, waar de eerste Schooldag van de
duurzaamheid werd georganiseerd, nodigt u ook van harte uit om mee te doen:
https://vimeo.com/537221206.
Als u wilt weten of een school of organisatie in uw gemeente zich heeft aangemeld, neem
dan gerust contact met ons op via info@sdvdd.nl.

En als uzelf als gemeente niet mee kan doen, wilt u dan alstublieft de uitnodiging door
sturen naar hen die misschien interesse zouden kunnen hebben om mee te doen?
Met duurzame én muzikale groet,
Team Schooldag van de duurzaamheid
www.schooldagvandeduurzaamheid.nl

