Sang til de glemte fra Monique
Monique dedikerer sin nye sang "Song for the forgotten" til
Dansk Røde Kors i samarbejde med Fields Copenhagen
I efteråret i 2008 tog Monique kontakt til Dansk Røde Kors, fordi
hun længe havde tænkt hun gerne ville hjælpe der, hvor behovet
var stort.
I kraft af sit arbejde føler hun både,
at hun har et ansvar og en pligt til
at forsøge at gøre en forskel for
dem, der er svagere stillet her i
livet.
Monique ved, at hun har en
mulighed for at kaste lys over de
områder, der trænger til
offentlighedens opmærksomhed.
Først tænkte hun, at hun ville rejse
til verdens brændpunkter, og det vil
hun stadig gerne, skulle der være
et behov for det ;-)
Men hvorfor ikke tage det, der
ligger lige for og det som hun kan: nemlig at synge. Det blev
startskuddet på den nye sang “Song for the forgotten”, som hun har
skrevet i samarbejde med sin gode ven.
Sangen er skabt for at sætte fokus på Dansk Røde Kors store
hjælpearbejde. Den kommer til at ligge på www.drk.dk som Dansk
Røde Kors’ kendingsmelodi. Den handler i al enkelthed om at
huske dem vi har glemt !!!
Fields Copenhagen tog – uden at vide, at Monique gik med disse
tanker - kontakt til hende, da de ville høre om hun ville komme og
optræde den 27. februar, da de dedikerer to uger i februar til fordel
for Dansk Røde Kors.
Inden hun fik set sig om, blev samarbejdet mellem Fields, Dansk
Røde Kors og Monique en realitet.
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Monique udtaler:
- Det er et helt fantastisk projekt at være en del af, som jeg er
meget, meget stolt over. Mit håb er, at sangen vil røre alle, der
lytter til den, og at den kommer til at gøre en forskel i verden.

“Song for the forgotten” kan allerede nu høres på YouTube og på
Moniques webside www.monique.dk.
Fra mandag den 23. februar kan “Song for the forgotten” købes
og downloades fra Dansk Røde Kors' webside.
Fredag den 27. februar kl. 20 og kl. 22 optræder Monique
desuden for første gang Live med sangen på Centertorvet i Fields
Copenhagen.
Læs mere om det spændende samarbejde mellem Monique, Dansk
Røde Kors og Fields i Moniques februar nyhedsbrev:
http://monique.dk/nyhedsbrevfeb09
Lyt til Song for the forgotten på YouTube:
http://youtube.com/watch?v=sxeAmyWmHcc&feature=channel_pag
e
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