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Streetkultur møder socialt ansvar
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FORORD
Kære alle nord og syd for grænsen
Her i vores region tænker vi måske ikke så meget
over det – men vi er faktisk noget helt, helt specielt.
Tænk engang, at vi er nået så langt i vores grænseoverskridende kultursamarbejde, at mange af os i
dag knapt nok tænker over, om vores kulturoplevelser foregår i Flensborg, Sønderborg, Jaruplund eller
Aabenraa. Det er der god grund til at glæde sig over
– både de mange gode oplevelser vi har været vidner til siden Interreg-projektet KulturDialog blev sat
i gang tilbage i 2011 og den grænseoverskridende
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, som kører fra
2013-2016. Men vi kan også glæde os over, at det
for mange i grænseregionen føles helt naturligt, at
kultur er noget, vi deler, noget vi er fælles om, og
noget vi skaber sammen, uanset om det foregår nord
eller syd for grænsen.
Det er en udvikling, jeg glæder mig over – og en udvikling jeg glæder mig til at følge og arbejde videre
med i de kommende år. I den proces har Kulturaftale
Sønderjylland-Schleswig været en uvurderlig hjælp
til at få rodfæstet den grænseoverskridende kultur
yderligere. Det gælder ikke blot på de store scener
og koncertsale, men i lige så høj grad dér, hvor kulturen er en del af vores hverdag – på skolerne, i forsamlingshusene, på sportspladserne og på gaderne.
Dér hvor kulturen kan findes en ganske almindelig
tirsdag eftermiddag, og dér hvor alle har mulighed

for selv at være med, uanset om man skaber eller
oplever kulturen.
Ved udgangen af 2016 slutter den nuværende Kulturaftale, men det er bestemt ikke et udtryk for, at
kultursamarbejdet dermed også stopper – tværtimod. Næste spændende projekt bliver KursKultur,
der i de kommende fire år vil bidrage til at fortsætte
udviklingen af grænseoverskridende projekter og
initiativer og sætte turbo på samarbejdet mellem
skolerne, fokus på sproget og fælles projekter inden for sport.

Der er nok at tage fat på, og med et levende og
spændende kulturliv, som det vi har her i regionen, bliver vi forhåbentlig aldrig nogensinde
færdige. Tak til alle jer, der bidrager til at gøre
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig til en succes – jeg glæder mig til at følge de igangværende
Kulturaftaleprojekter og de nye projekter under
KursKultur
Stephan Kleinschmidt,
næstformand for Kulturudvalg
Sønderjylland-Schleswig

Legende:
Indsatsområde
Projektnummer
Løbetid

Støttesum i DKK
Støttesum i €
Yderligere informationer

Indsatsområde 1:
Fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og
voksne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
“Igennem kulturelle aktiviteter vil vi gøre børn, unge og
voksne i stand til at skabe forståelse og synergi på tværs
af kulturforskelle. I det grænseoverskridende samarbejde
er interkulturelle kompetencer vejen til åbenhed, tolerance,
rummelighed og forståelse.”
Indsatsområde 2:
Styrke og forankre Kulturregion SønderjyllandSchleswig som fælles kulturrum
“Gennem fælles formidling, en fælles forståelse for vores
kulturarv og en fællesskabsfølelse i det hele taget vil vi skabe
samhørighed og stolthed omkring den region, som vi bor i.”

Stephan Kleinschmidt (næstformand) med Gary Funck (formand)

Indsatsområde 3:
Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på
tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser
i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
“Vi vil styrke børn og unges kreative og kunstneriske potentiale
og danne grobund for at styrke fødekæden til de kunstneriske
fag i hele Sønderjylland-Schleswig.”
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INDHOLD
Projekterne i overblik

6 | Here‘s still light

7 | Skulpturfokus

8 | Sønderjylland
goes to Mars

17 | Die Möwe
fliegt

10 | Streetkultur møder
socialt ansvar
12 | earfood-Festival

12
14 | BRISE°3
Performance
Art Festival

18 | Syv fyrtårne
– én region

10

13 | Dansk-Tysk 		
Messingblæserakademi

20 | Culture
Club

18

21 | Filmvæksthus

24 | Kolonisterne

16 | Billedsproget som
katalysator
22 | folkBALTICA
Musik udvisker grænser

25 | Litteraturfestivalen

26 | Dansk-Tysk		
Musikskoledag

28 | Orgelfestival

34 | Dansk-tysk
teaterprojekt

35 | KulturBoost

35
Gerd Brockmann | Side 6

29 | Future 		
Port Cities

Jan-Christoph Elle | Side 12
Hans Friedrich | Cover, Side 10, 11
Angela Jensen | Side 8, 9, 22
Ard Jongsma | Cover

30 | Udkant på
Forkant

30

31 | ARTgoing

FOTO
KILDER

Sven Mikolajewicz | Side 11
Andreas Ott | Side 14, 15, 16, 26, 27
Regionskontor | Side 3
Heiner Seemann | Cover, Side 32, 33
Patricio Soto | Cover, Side 7, 13
Station Next | Side 21
Eiko Wenzel | Side 23
De øvrige billeder er blevet stillet til rådighed af
arrangørerne og projekterne.

32 | NoBorders
Company

HERE IS STILL LIGHT
Den fælles udvikling af et strikket kunstværk

I Here’s Still Light er det ikke kun den afsluttende
udstilling, der har været målet, men lige så vigtig
har den løbende sociale proces været, der har ført
til skabelsen af kunstværket og udgør kernen i konceptet. Hovedpersonerne i projektet har været ældre
mennesker, der i den grad var ivrige efter at lære og
dele ud af deres viden om strik. De bærer en strikketradition videre, der alt for ofte bliver glemt.
De 17 strikkende kunstnere fra begge sider af grænsen – hvoraf de fleste er i halvfjerdserne – reage-

Here’s Still Light er navnet på et nyt strikkeprojekt udviklet af den tyske tekstilkunstner Gerd Brockmann.
Projektet blev udstillet i det danske Galleri Nexus i
Uge i Aabenraa i 2014 og starten af 2015 og udviklede
sig til en social skulptur takket være de flittige hænder
fra de beskyttede boliger ”Flensburger Servicehäuser der AWO” og
Tinglev Uge Mandagsstrikkeklubben.

rede positivt på projektet. Det første fælles møde i
Flensburg var et fantastisk øjeblik, hvor tyskere og
danskere kunne dele ud af dem selv, fortælle om
deres respektive erindringer om besættelsestiden, krige og det liv, som fulgte.
Det var følelsesmæssigt intenst! Det var
dog hovedsageligt udveksling af strikketeknikker, der var i fokus. “Kunst bragte
dem sammen”, fortæller kunstneren Gerd
Brockmann og tilføjer: “Men sproget har
ikke været en barriere, da der er tysk- og

dansktalende personer i begge grupper.” Dette første vigtige møde medførte en konstruktiv, kreativ atmosfære for det videre kreative samarbejde.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 1
2014.1.1.6
2014
42.705 DKK
5.732 €
www.artprojectbrockmann.com/2014/09/18/
heres-still-light/

SKULPTURFOKUS
150 skulpturer på 100 dage

Skulpturfokus er et grænseoverskridende samarbejde mellem Augustiana i Sønderborg og Kunstwerk Carlshütte i Büdelsdorf.
Projektets fokus har været at udveksle skulpturer mellem Augustiana og Kunstwerk Carlshütte. Selve udstillingen af skulpturerne kunne besøges i Skulpturpark

Augustiana fra juni 2014 og 100 dage frem. I det tidsrum var der også rundvisninger i parken.
”Tilskuddene fra Kulturaftalen var nødvendige for overhovedet at kunne transportere skulpturerne. Skulpturer
er som bekendt ikke altid lette. Man kan være nødsaget til at bestille en kran, og når det så er finansieret,

SIGNALEMENT
Indsatsområde 2
2013.1.2.9
2014
150.000 DKK
20.134 €
www.skulpturelt.wordpress.com/category/
udstillinger/skulpturfokus-og-nordart-2014/

så hjælper det jo gevaldigt at arbejde grænseoverskridende”, fortæller Wolfgang Gram, chefkurator hos
Kunstwerk Carlshütte. Han fortæller yderligere, at det
er et stort ønske fortsat at opbygge disse grænseoverskridende samarbejder, og i Büdelsdorf er de altid glade for danske besøgende, hvilket plejes gennem netop
det grænseoverskridende samarbejde.
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MARSPASSION 2040
Sønderjylland goes to Mars – Gør jer klar til en rejse ind i fremtiden

Hvordan mon moden er på Mars? Hvordan ville
du se ud, hvis du var født på en fjern planet – tre
hoveder og syv øjne? Og hvad ville du leve af?

Alt dette og meget mere spørger man sig selv om i
Mars-projektet ”Mars Passion 2040”, som i slutningen
af maj 2015 deltog i det årlige arrangement ”CampusWelt” på universitetet i Flensburg. Som en del af et
treårigt kunstprojekt med fokus på Mars havde projektet opstillet sin egen Mars-Kunststation I – en interaktiv Kunst&Kreativ Parcours for børn på universitetet.
Den dybere mening med projektet er at inspirere børn
og unge fra begge sider af grænsen til at reflektere
mere og være mere åbne og kreative. Projektet bruger
egentlig blot temaet Mars som et slags kunstnerisk
værktøj, så børnene gennem kunsten kan blive inspi-

reret til at reflektere mere. ”Vores parkour på universitetet i Flensburg skal betegnes som et værktøj
på den måde, at deltagerne bliver inspireret
til refleksion gennem de forskellige
Mars-stationer og tilmed på en legende måde,” fortæller medinitiativtager Rick Towle.

kaobønner, fordi hun ikke bare vil leve af næringskoncentrat på tube, når hun flytter til Mars. Igen
motiverer Mars-stationerne til at reflektere lidt
over tingene, for det er jo noget smartere og tilmed
mere bæredygtigt at plante kakaobønner end at
proppe sin kuffert med færdigfremstillede chokoladebarer. Og i en alder af seks år lærer Sara Franzen på sin helt egen måde, hvad bæredygtighed
betyder. Det viser lige nøjagtig, hvordan temaet
Mars som kunstobjekt forsyner børnene med vigtig
viden.

Ved stationen ”Alien Kunst” sidder
Bende Boysen
(11) fra Flensburg og forsøger Ved Mars-stationen ”Mars Fashion 2084” står der:
at forestille sig, hvordan han ville se ”Bliv modedesigner på Mars!” Og det tager børud, hvis han var født på Mars. ”Det nene til sig. Der ligger kulørt stof og dimsedutter
er faktisk ret sjovt at forestille sig overalt, som børnene laver hatte og andre beklædsådan noget”, fortæller Bende. Han ningsgenstande ud af. Nøjagtig som de forestiller
synes dog bedst om teaterstykket sig, at moden er på Mars. Og når man lige kort kas”Mars2go”, som også er en del af ter et blik på det tøj, der bliver lavet ved Mars FasMars-projektet. I teaterstykket møder vi Olli og Chris, hion 2084, så er én ting sikkert: moden på Mars ser
der forbereder deres rejse til Mars – hvilket ikke altid ud til at være anderledes – så megen kreativitet er
ikke set i årevis. Efter børnene
er lige let. De øver sig dog flittigt
var færdige med tøjet, kunne
på en el-scooter, som i den grad
Børn og unge lærer
de tage det på og lave en vifår smilet frem hos publikum –
at reflektere ved hjælp
deoblog, som blev sendt hjem
både den unge og den lidt ældre
af kunsten
til jorden, hvor de fortæller om
del af publikum.
deres nye liv på Mars. Og så
Videre på turen gennem Mars-stationerne møder vi oven i købet med et rumskib, selve planeten eller
Sara Franzen (6) fra Flensburg, som har gjort stop ved lignende i baggrunden. Hvis man som type var lidt
”Station Villekulla”. Her handler det om bæredygtig- mere gammeldags anlagt, så kunne man også bare
hed og chokolade. Hvordan ville et liv uden chokolade sende et postkort ned til jorden, som man kunne
være? Slet ikke godt! Derfor er Sara ved at plante ka- strikke sammen ved Mars-stationen ”Mars Planet

INFOBOX
I 2015 var Mars-projektet også med til Knivsbergfesten og i efteråret 2015 vil der være flere
Mars-arrangementer med fokus på bl.a. flygtninge. I 2016 planlægger initiativtagerne at lave en
Mars-Art-Festival for at runde hele projektet af.
Marsprojektets partnere er LAG Spiel Schleswig-Holstein og UC Syddanmark, Center For
Undervisningsmidler

kun, hvis man har tiden til det! Det tager tid at udvikle
sådan nogle ideer, og i det her projekt har vi mulighed
for at lære de mange partnere fra begge sider af grænsen at kende, at binde os sammen og planlægge. Det
er altafgørende for at kunne udvikle sådan et projekt til
succes”, udtaler Folke Witten.
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SIGNALEMENT
Post”. Man er ikke altid nødsaget til at bruge
den moderne teknologi, også selvom man bor
på Mars.
”Vi tænker egentlig, at temaet først og fremmest
er internationalt”, forklarer medinitiativtager
Folke Witten. ”Det, som vi synes er vildt spændende, er, at projektet forankres her i regionen,
men har et internationalt tema”, forklarer han videre. De vil rent faktisk udbrede projektet til hele
Europa, for rumfart er jo en global problemstilling. Initiativtagerne starter dog først og fremmest her i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
og synes, det er fantastisk at have fået bevilget
tilskud for en periode på tre år. ”Det fungerer

Indsatsområde 1
2014.1.1.3
2014 - 2016
450.000 DKK | 150.000 DKK
60.403 € | 20.134 €
www.marspassion2040.de

STREETKULTUR MØDER SOCIALT ANSVAR
Familiefesten 72,5 hours Schlachthof rocker endnu

Allerede på lang afstand kan man høre bassen
pumpe. Menneskemængden intensiveres, jo
nærmere man kommer pladsen. Duften af vafler
og grillpølser breder sig i luften og blander sig
med lyden af sprog fra hele verden. BMX-kørerne
flyver rundt oppe i luften og laver det ene trick
efter det andet. En lille pige rider rundt på en
pony, og ved siden af sidder en dreng i en Bungee-trampolin, der kaster ham højt op i luften:
VELKOMMEN TIL SCHLACHTHOF!
I pinsen arrangerer Sportpiraterne og Sønderborg
Skatehal hvert år streetfesten 72,5 hours Schlachthof

med ButcherJam og DockyardFestival. Og én ting er Frem for alt fordi der er plads til alle hos Schlachthof.
sikkert: Når man træder ind på Schlachthof, så mærker Dirk Dillmann, Schlachthofs ”fader”, tilføjer, at også
man fra første sekund, hvordan denne her coolness og folk, der er underlagt nogle sværere livsbetingelser, er
velkomne hos dem, fordi det er
afslappethed automatisk siver ind
fællesskabet, der er det vigtige
i én – bare fordi stemningen simman passer på
for Schlachthof. Schlachthof
pelthen er sådan. Man falder ned i
hinanden og byder alle
står nemlig for meget mere end
et helt andet tempo og føler sig fra
mennesker velkommen
bare skaterramper og streetkulstart af yderst tilpas.
tur, idet den omtalte coolness
Selv Schleswig-Holsteins ministerpræsident, Torsten mikses sammen med socialt ansvar, accept og respekt
Albig, lader sig rive med af den fede street-stemning – man passer på hinanden og byder mennesker fra alle
og bruger ligefrem ordet ”bullshit” i sin velkomsttale. sociale lag velkommen! Schlachthof er derfor ikke kun
Han fortæller, at han er meget stolt af Schlachthof. et skaterpark-projekt, men også et socialt projekt hvor
børn og unge lærer gode menneskelige værdier og
tilegner sig interkulturelle kompetencer.
Til pinsearrangementet 72,5 hours
Schlachthof mærker man hele
tiden det meget vellykkede samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Under
BMX-konkurrencen flyver der således både
danske og tyske gloser ud af højttalerne, ligesom begge sprog også konstant høres blandt
tilskuerne. Men arrangementet rækker også
ud over Danmarks og Tysklands grænser, for
der kommer skatere fra hele verden til
ButcherJam – BMX-konkurrencen.
På den måde er arrangementet
også meget multikulturelt.
Når skaterne kører afsted på deres
BMX’ere, så taler de dog alle sammen

det samme sprog. Ung som gammel kører rundt på
banen sammen og underholder publikum med imponerende luftkunst. Det er i det hele taget beundringsværdigt at se, hvordan BMX-kørerne mestrer denne
her luftkunst, og man kan slet ikke undgå at blive revet
med. Under Beginners Contest får børnene hele tiden
applaus og støtte fra publikum, og fra højttalerne hører
man igen og igen: ”Lav lidt larm for…”.
Oliver Mein fra Braunschweig er kun ni år gammel og
deltager i konkurrencen. Han kan i den grad bekræfte,
at det er rigtig fedt, når folk klapper af én. Han har kørt
BMX i halvandet år og har skullet øve sig rigtig meget
forud for ButcherJam. ”Det kræver rigtig meget mod,
og jeg har også allerede været på mange kurser. Det
bedste ved det hele er dog, at man kan mødes
med sine venner”, fortæller Oliver. Oliver og
hans familie er kørt hele vejen fra Braunschweig til Flensburg, hvilket igen understreger Schlachthofs popularitet.
Efter besøget på Schlachthof er der
vist ingen tvivl om, at streetfesten
72,5 hours Schlachthof er en bragende succes og tilmed en grænseoverskridende succes, som
giver en masse til rigtig mange
børn og unge – også når det
ikke er pinse.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 1
2014.1.1.4
2014 - 2016
225.000 DKK | 75.000 DKK pro Jahr
30.201 € | 10.067 € pro Jahr
www.sportpiraten.com

INFOBOX
72,5 timers streetkultur-event med BMX-Contest, Dockyard Musikfestival, streetbasket, graffiti, BMX, hoppeborg, ansigtsmaling, ponyridning og meget meget mere. Eventet er et samarbejde mellem ”Die Sportpiraten” og Sønderborg Skatehal m.fl. Målgruppen er børn, unge, voksne – gerne børnefamilier. Projektet
skal bringe mennesker sammen på tværs af generationer og på tværs af grænsen. Festivalen har kørt
siden 2009 og har udviklet sig hele vejen. Der kommer hele tiden nye aktiviteter til og nye samarbejdspartnere – både på dansk og tysk side. Kendetegnende for denne festival er engagementet fra familier af anden etnisk baggrund, som deltager aktivt. Streetkulturen har vist sig at være et godt forum for at få børn og
unge til at være selvorganiserende og har henover de sidste år markeret sig som et vartegn for regionen.
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earfood FESTIVAL
En festival med musikalsk fokus på funk, soul og jazz

SIGNALEMENT
Indsatsområde 1
2015.1.1.1
2014 - 2016
74.500 DKK
10.000 €
www.earfood.dk/de

Earfood Festivalen er et samarbejde mellem
Förderverein Freundeskreis Knivsberg, BDN
og Aktivitetshuset Flensborg. Festivalen har
et musikalsk fokus på funk, soul og
jazz – simpelthen earfood.

med det tyske og det danske mindretal som initiativtagere. På sigt håber initiativtagerne på at kunne
udvide programmet med musikere fra andre skandinaviske lande. Earfood Festivalens mål
Smagfuldt
er ikke kun at styrke
sukker for ørerne
og fremme funk-, soulFormålet med festivalen er først og
fremmest at give publikum en musikalsk oplevel- og jazzmusik i Sønderjylland-Schleswig, men også
se, men også at støtte unge og lovende musikere. at vise et moderne billede af det tyske og danske
Projektets samarbejdspartnere repræsenterer både mindretal og fremme og udvikle mindretallenes
den danske og den tyske side af grænsen, hvorfor kulturliv. Deres anliggende er at bringe mange
festivalen må betegnes som et grænselandsprojekt forskellige mennesker sammen i musikkens tegn.

Festivalen foregår hvert år på Knivsberg i skønne, grønne omgivelser. I 2015 var det fra den 5. september til den 6. september
med et program, der bød på alt lige fra bigband-musik, party-funk-musik til electroswing.

DANSK-TYSK MESSINGBLÆSERAKADEMI
Et musikalsk talentudviklingsprojekt for børn og unge i Danmark og Tyskland
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Projektets tovholder er Center for
Kultur, Sønderborg Kommune. Messingblæserakademiet er et talent
udviklingsprojekt for unge i alderen
15 - 25 år og finder sted i sommerferien.
Kurset er både for amatører og
talenter og indeholder master
classes, enkeltundervisning,
ensemblespil, clinics med
fagspecifikke emner, stageperformance, psykologi og
pædagogik. Der er deltagere fra
hele kulturregionen, og kurset har
plads til ca. 80 deltagere.

”Der findes simpelthen ikke noget lignende tilbud andre steder”,
fortæller John Frederiksen, som
er manden bag det hele. ”Ud over
at de unge kan snuse til, hvad det
egentlig kræver at være professionel musiker, får de også opbygget
et uvurderligt musikalsk og tilmed
grænseoverskridende netværk, som
er af enorm værdi, hvis du vil klare dig som professionel musiker”,
fortsætter John.
Af økonomiske årsager har det desværre ikke været muligt at gennem-

føre kurset i 2015, men John Frederiksen og hele holdet bag
håber og tror på, at der kan findes yderligere støttemidler til at
gennemføre kurset i 2016 og selvfølgelig mange år frem endnu.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 3
2015.1.3.1
2015 - 2016
101.258 DKK | 50.629 DKK pro Jahr
13.592 € | 6.796 € pro Jahr
http://www.landesmusikrat-sh.de/kurse/
blechblaeserakademie.html

BRISE°3 PERFORMANCE ART FESTIVAL
Efemere kunstformer i det offentlige rum fra 3. til 5. juli 2015

Hans Christiansen Haus på Museumsberg,
det tidligere psykiatriske hospital Augustenborg Slot og bygningen Campelle på
universitetet i Flensburg dannede ramme
om den tredje Performance Art Festival.

På udendørsarealet ved Museumsberg var der open
session fredag eftermiddag. Inden for denne performanceform interagerer performerne med hinanden
– ofte på en uforudsigelig måde. Begavet improvisation eller bare en tåbelig aktivitet?

På den midterste etage i trappeopgangen i Detlev Hjuler, som udgør den ene halvdel af kunstHans Christiansen Haus er to cykler blevet gra- nerægteparret ”Kommissar Hjuler & Mama Bär”,
vet ned i en jordbunke. Man kan høre en blan- deltager ikke selv i den nævnte open session. ”Hvis
du efterfølgende spørger
ding af barnegråd og pludren.
performerne, så vil de alle
Performerne, System HM₂T
Begavet
improvisation
sammen sige, at tid og
eller de mere borgerlige nav
eller bare en
rum ændrede sig, og de fik
ne Helge Meyer og Marco
tåbelig aktivitet?
ny indsigt”, forklarer han.
Teubner, dukker op. Lidt efter
”Men det kan beskueren
lidt bliver der gravet fotografier af dyr frem fra jordbunken, der er blevet ikke nødvendigvis altid følge – han eller hun står ofte
kørt over, og som lægges for fødderne af pu- bare og betragter det, der sker. Og dem, som bare går
blikum. Skurrile og dystre interaktioner mellem forbi, skal man nok ikke spørge om, hvorvidt denne
performerne beskriver et symbolsprog, der nog- kunstform er berettiget til at få økonomisk støtte og
le gange står meget klart, men for det meste er legater.”
selve fortolkningen dog overladt til beskueren.
I løbet af festivalen bliver formatet open session di
Evamarie Schaller og Alice de Visschers mere skuteret flere gange. Om sådan en performance ville
lette og legesyge performance fungerer som en være mere lettilgængelig, hvis en af performerne
kontrast dertil. De to kvinder sidder meget en- som sådan en slags leder koordinerede og koreograkelt klædt i sort på den udvendige trappe. Bag ferede det, der sker lidt. Og om kunst i det hele taget
deres ryg kommer en sølvfarvet, stjerneformet altid skal gøres tilgængeligt for alle. Egentlig er kunst
ballon til syne. Der udfolder sig en leg med luft- og pædagogik jo to forskellige discipliner.
ballonen, der til tider er ømt kærtegnende, men
der både kappes og strides også. Det foregår På andendagen er festivalen rykket til Augustenborg.
dog hele tiden på en sjov og også ret uskyldig Gennem et samarbejde med Region Syddanmark
er det lykkedes holdet bag festivalen at få lov til at
måde.

INFOBOX
Formålet er at etablere et årligt møde i regionen via en Performance Art Festival, hvor
der bliver skabt et åbent rum for udveksling og dialog om efemere altså flygtige kunstformer som performance art og participatoriske projekter for et bredt publikum bestående af lægmænd og kendere. Aktørerne er opmærksomme på at udbrede kendskabet til
disse kunstformer til uddannelsesområdet.

bruge slottet og parken til
performances. Kunstnerne Burmester + Feigl har
indrettet en stue under
træerne i parken, hvor der
gentager sig synkrone og
så igen overraskende og
måske endda forvirrende
forløb. Foran slottet opfører Monica Klingler en
stum performance med
udgangspunkt i temaet
kollaboration.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 1
2014.1.1.2
2014 - 2015
150.000 DKK | 75.000 DKK pro Jahr
20.134 € | 10.067 €
www.elkemark.com/brise3-performanceart-festival-flensburgaugustenborg/

Derefter byder de to
tomtstående lokaler i det
tidligere psykiatriske hospital på to teatralske performances. En kraftfuld, høj og ekspressiv performance
med Kommissar Hjuler & Mama Bär, der går lige til
grænsen for nogle af tilskuerne. ”Mor ringer” hedder
performancen. Først hører man morens ren og skær
endeløse strøm af opkald på telefonsvareren. Lige
indtil Mama Bär knuser båndoptageren med en forhammer. Kommissar Hjuler skriger som en vanvittig,
imens han ruller rundt på gulvet til disharmoniske
toner, som Mama Bär spiller på keyboardet. En dysfunktionel familie eller bare ren punk?
Volkmar Sippel, ledende overlæge på psykiatrisk
afdeling i Haderslev og Augustenborg, lukker ballet
med sin performance. En sygeplejerske i lakkostume
fører gæsterne gennem de tomme gange og ned i

kælderen med den knirkende elevator. Stemningen er lidt Et emne, der diskuteres ivrigt blandt de deltagere,
den samme som i Lars von Triers serie ”Riget”. Fremme i der endnu er tilbage, er publikum – eller mangel på
et rum fører Volkmar Sippel en monolog, som helt sikkert samme. For festivalen var desværre ikke nogen pumå stamme fra hans arbejde i psykiatrien. Til tider manisk, blikumsmagnet, hvilket nogle af performerne også
til tider paranoid. Det er dog det sidste billede, der er det konstaterer med en smule skuffelse. Føler publikum
sig ikke tiltalt? Eller var det
stærkeste. Sippel sidder foran en
bare på grund af det alt for
tom seng i et af de nu efterhånden
Det er noget andet end
gode vejr? Skal der udvikles
halvmørke rum og holder en tale
konsumpræget underholdning
et nyt format til sådan en
for sin imaginære, afdøde bedsi fast definerede rammer
festival, der kan inddrage
temor. Pludselig lyder der en melpublikum noget mere? En
ding om en person fra den gamle
dames familie, der er faldet i krigen. Var det fiktion eller af deltagerne forklarer, at performance jo egentlig er
en forhandlingssituation mellem performerne og pudokumentarisk performance?
blikum. Der etableres et kommunikationsrum, der på
Den tredje performancedag i og omkring bygningen den anden side også kræver koncentrationsevne og
Campelle på universitetet i Flensburg byder på endnu to opmærksomhed fra publikum. Det er naturligvis noget
performances. I kvælende varme starter foredraget med andet end konsumpræget underholdning i nogle fast
professor dr. Marie-Luise Lange, der efterfølges af et sym- definerede rammer. Men jo netop derfor også spændende og relevant.
posium.
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BILLEDSPROGET SOM KATALYSATOR
Nabosprogstilegnelse gennem ekspressionistisk kunst

SIGNALEMENT
Indsatsområde 3
2013.1.3.5
2014 - 2015
75.000 DKK
10.067 €
www.museum-sonderjylland.dk/siderne/
Undervisning/11b2-GottorpSlot.html

Eleverne fra Brundlund billedskole og Danewerkschule i Schleswig har gennem projektet ”Unge
talenter møder ekspressionismen” udviklet deres
talent ved at arbejde med den danske ekspressio
nist Svend Wiig Hansen og ekspressionisterne
fra Rolf Horn-samlingen. Projektet har bestået af
en række gensidige besøg og fælles øvelser.
Billedskolen er et frivilligt tilbud for skoleelever i alderen 11-15 år, primært i Aabenraa Kommune, der

interesserer sig for billedkunst. På tysk side er det
danskholdet fra Danewerkschule. Eleverne er 13-14 år
og fra forskellige klasser. Deltagelsen i projektet har
været frivilligt som en mulighed for at øve sig i praktisk
sprogbrug.
Billedsproget er internationalt, og det har været en
gevinst at udforske to forskellige ekspressionister på
forskellige sprog. Deltagerne er gået nysgerrigt ind i
projektet, for selvom Danmark og Tyskland er naboer

med en fælles kulturhistorie, har det fra de unges perspektiv alligevel føltes lidt eksotisk at besøge det andet
land.
Unge talenter møder ekspressionismen bliver af projektlederne betegnet som et pilotprojekt, der har givet
lyst til nye projekter. Nu da de kender hinanden, vil de
gerne iværksætte nye, større projekter. Men inden man
starter på et stort samarbejdsprojekt, skal man jo kende hinanden.

DIE MÖWE FLIEGT
Musikudveksling mellem Husum og Højer

I løbet af 2014 og 2015 har der været lidt ekstra
gang i bustrafikken mellem Kulturcentret Kiers
Gaard i Højer og spillestedet Speicher Husum.
Projektets koncept har nemlig været at transportere henholdsvis danske og tyske koncertgæster
til koncert begge steder i udlejningsbusser.
Der har været to koncerter begge steder, og genrerne
har været alt lige fra reggae, rock og folk spillet af både
danske og tyske bands. Projektet har således været
grænseoverskridende på alle fronter – både menneskeligt, musikalsk og samarbejdsmæssigt. Malene
Hansen, leder af Kiers Gaard, fortæller, at projektet har

den modsatte side af grænsen, og der er skabt et trofast publikum,
som har været med til koncerterne hver gang. Speicher Husum har
også oplevet, at flere danske gæster køber
billetter til deres koncerter. Og denne succes kunne ikke
lade sig gøre
Musikudvekslingen er
uden Kulturaftaikke færdig endnu – den er
le SønderjyllandMalene Hansen fortæller yderligere,
først lige begyndt
Indsatsområde 2
Schleswigs fi
at begge kultursteder har lært en
2013.1.2.6
nansielle støtte.
masse af hinanden, og projektet har
2014 - 2015
skabt en højere grad af synlighed for begge parter og Malene Hansen håber, at samarbejdet vil
74.500 DKK
har tilmed åbnet op for nye måder at bruge stederne på. fortsætte, også nu efter midlerne er brugt
10.000 €
Koncertgæsterne har fået øjnene op for nye bands fra op, for koncertgængerne er slet ikke færdige med den grænseoverskridende musikudveksling endnu – den er først lige begyndt.
været meget vellykket. ”Det tager lidt tid at løbe sådan nogle projekter i gang, men for hver koncert er der
kommet flere og flere gæster”, fortæller hun optimi
stisk. Til folkkoncerten i Husum i februar 2015 blev der
transporteret over 100 danskere ned
til Speicher Husum.

SIGNALEMENT

Første koncert blev afholdt i Kiers Gaard i september 2014. Efterfølgende har der været koncert i Speicher Husum i november 2014 og i
februar 2015. Sidste koncert blev afholdt i Kiers Gaard i august 2015.
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SYV FYRTÅRNE – ÉN REGION
Partnernes kulturelle highlights

I Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har hver af de syv grænsenære partnere sit eget fyrtårnsprojekt. Hvert fyrtårnsprojekt støttes med et tilskud på 100.000 DKK pr. år. Fyrtårnsprojekter har en grænseoverskridende dimension og skal markedsføres på begge sider af grænsen.

Følgende projekter er blevet udnævnt til fyrtårne:
Tønder Kommune
Fødekæden til Tønder Festivalen.
Fyrtårnsprojektet består af to dele:
1) I samarbejde med UCSyddanmark arrangerer
Tønder Festivalen en koncert for danske og
tyske skolebørn. Målgruppen er folkeskoleelever nord og syd for grænsen.

2)

Tønderfestivalen laver en tre dage lang workshop for folkBALTICA-Ensemblet. Det er tre
dage med intensiv undervisning i de forskellige
folkgenrer.

Sønderborg Kommune
Klassisk musik og scenekunst. Projektet fremmer og støtter udbredelsen af klassisk musik og scenekunst
ved både at samarbejde med anerkendte, internationale navne, men også ved at støtte talentudvikling. Projektet
skaber kulturtilbud, der normalt ikke udbydes i vores region.
Projektet helliger sig særligt det mål at fremme kulturtilbud over for målgrupper, der normalt ikke kommer i
kontakt med klassisk musik og scenekunst.
Kreis Nordfriesland
Community Dance-projekter med Gezeiten Tanz Company Sylt. I 2014 fremførte projektet danseforestillingen ”Neighbourhood”, som via dansen viste udviklingen af naboskabet mellem Danmark og Tyskland. Det
unge danseensemble fra Sylt består af elever i alderen seks til atten år. Danseforestillingen var koreograferet af
Suheyla Ferwer fra Köln. I stykket indgik der skulpturer, der var lavet af elever fra Designhøjskolen Højer under
vejledning af billedkunstner Rick Towle.
Dans og musik styrker de unge menneskers opmærksomhed, selvbevidsthed og selvværd. Denne form for bevægelse er mere end blot motion, for den kræver disciplin, koncentration, empati og sociale kompetencer.

Haderslev Kommune
Dansk-Tysk Børneteaterfestival. Fyrtårnsprojektet 2013/2014 er en del af den Dansk-Tyske Børneteaterfestival, der fandt sted fra den 26. september til den 1. oktober 2014. Festivalens tema var ”Hvor
er grænsen?”, og det gennemsyrede alle dele af festivalen.
Kernen i projektet er en række teaterforestillinger, der vises i hele regionen. Festivalen skal gøre det
muligt for børn og unge at få udfordrende, lærerige og underholdende teateroplevelser. Der gives støtte
til udvekslingen mellem danske og tyske børn og unge samt scenekunstnerne, der bidrager til en fælles
kulturforståelse.

Aabenraa Kommune
Billedkunstens berøringsflader omkring Brundlund Slot. Ud fra dette aspekt blev kunstnersymposiet Aabenraa ArtWeek gennemført i 2013 og 2015.
Gennem arrangementer, som skal give publikum en indsigt i udøvende kunstneres metoder og arbejdsformer, henvender projektet sig til en anden målgruppe end det sædvanlige museumspublikum for at
give et indblik i Brundlund Slot som institution og hertil de forskellige kunstgenrer.

Stadt Flensburg
folkBALTICA. På en årlig festival over 5 dage præsenterer folkBALTICA moderne og traditionel folkmusik fra Norden, de baltiske stater, Rusland, Tyskland osv. Festivalen byder også på udstillinger, workshops og foredrag. Den kunstneriske ledelse lægger altid stor vægt på at udvælge musikgrupper af høj
kunstnerisk kvalitet. Derudover bliver unge folkmusikere fra hele Sønderjylland-Schleswig tæt knyttet
til festivalen gennem folkBALTICA-Ensemblet.
Kreis Schleswig-Flensburg
Sønderjylland-Schleswig Pops. Musikskolen Schleswig-Flensburg tilbyder i 2014, 2015 og 2016
fem musikcamps, der løber over en weekend og henvender sig til engagerede og musikinteresserede
unge mennesker. Tilbuddet er for alle unge i Sønderjylland-Schleswig, som brænder for musik.
I arbejdsprocessen udvikles der forskellige former for musik og præsentationer af musik under navnet
”Sønderjylland-Schleswig Pops”. De musikalske camps ledes af musikpædagoger og musikere fra regionen, og det hele munder ud i flere offentlige optrædener.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 1-3
2014 - 2016
100.000 DKK pro Jahr je Leuchtturmprojekt
13.333 € pro Jahr je Leuchtturmprojekt
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CULTURE CLUB
Et ungdomstræf fuld af aktiviteter

Culture Club er et samarbejde mellem Kinder- und Jugendbüro Flensburg og Sønderborg Ungdomsskole og afholdes som en
camp over 3 dage.
Culture Club skulle have løbet af stablen for fjerde
gang i træk den 31. juli til den 2. august 2015, men
den er blevet udsat på ubestemt tid. Det ville have
været første gang, at arrangementet skulle foregå
på tysk side, da Hørup Skole indtil nu har lagt lokaler til campen.
Formålet er at fremme forståelse og kendskab
til hinanden blandt unge på tværs af grænsen
samtidig med at lære de unge nye kompetencer
og inspirere dem til at udforske grænseregionens

mange tilbud. Campen giver de
unge en fantastisk oplevelse, de
aldrig glemmer. Medinitiativtageren, Ole Nordentoft Rasmussen,
fortæller, at mange af de unge
har deltaget flere gange, og de
holder tilmed kontakten på tværs
af grænsen. De har fx oprettet en
Facebook-gruppe, hvor der er livlig aktivitet på kryds og tværs af
grænsen – en grænse, der ikke
længere eksisterer for de unge i
Culture Club. Her er de interkulturelle kompetencer nemlig blevet
så stærke, at de fleste barrierer er
nedbrudt.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 1
2014.1.1.1
2014 - 2016
300.000 DKK | 100.000 DKK pro Jahr
40.268 € | 13.423 € pro Jahr

FILMVÆKSTHUS
i Tønder Kulturskole

Sammen med bl.a. Offener Kanal i
Flensburg og Filmbyen København
Station Next vil Tønder Kulturskole
etablere et filmvæksthus for Sønderjylland-Schleswig.
I Filmvæksthuset lærer unge mellem 15
og 20 år hele filmproduktionsprocessen at
kende fra idé, manuskriptskrivning, kameraføring, lys, lyd, filminstruktion og til
klipning af råmateriale til færdig
film. Og det er professionelle
filmfolk, der underviser.
Filmvæksthuset er en
toårig fritidsuddannelse,
der består af et grundforløb
på første år og et overbygningsforløb på andet år. Med

lidt projektforsinkelse er det toårige forløb nu startet op fra september 2015.
Forberedelsestiden er blevet
brugt på at få opbygget en professionel filmkulisse til film
optagelser. Kulissen er tænkt
Indsatsområde 3
som en indendørs scenografi
2013.1.3.1
bestående af 10 rum
2014 - 2016
med
forskellige
300.000 DKK | 100.000 DKK pro Jahr
funktioner, ind
40.268 € | 13.423 € pro Jahr
rettet som i et
www.filmbyvest.dk
familiehus. Kulissebyen skal
kunne benyttes
af skoler, efterskoler, højskoler,
filmvæksthuselever, kursister –
voksne, unge og børn - og virksomheder.

SIGNALEMENT
20
21

folkBALTICA
Musik udvisker grænser: Danske og tyske medlemmer af folkBALTICA-Ensemblet med øvefeber

kvalitativt og individuelt. Det er den rene spilleglæde,
der tæller. Og det er lige nøjagtig den, jeg mærker og
oplever til prøverne med de unge mennesker. Mange af
dem er stadig forfriskende grønne og har lyst til livet og
musikken”, forklarer il maestro.

Den store, mørke bus vender på parkeringsplad
sen. Dørene åbner sig. Unge mennesker strømmer ud af den. Dertil et virvar af både danske,
tyske og engelske gloser. De griner og krammer
– der ligger store forventninger i luften. Pigerne
og drengene hiver deres bagage ud af bussens
nederste bagagerum, også kæmpestore kasser
– deres instrumentkasser. Nu går det løs, folk
BALTICA -Ensemblets øveweekend kan begynde.

Ensemblet gør sin entré. Stemningen stiger. Harald
gennemgår det omfangsrige og krævende program.
Det handler kun om musik i denne her weekend – fra
morgen til aften.

”Kravene til de unge mennesker er meget høje. De
skal yde en masse og lære en masse – både musikalsk
og menneskeligt. Men gennem den fælles udfordring
bliver man bedre og udfordrer også sig selv. Det ved
jeg af egen erfaring. Allerede ved vores første møde
I øvelokalet ligger der en stor stak
Det er den rene
forklarede jeg de unge
tasker, sko, jakker og åbne instruspilleglæde, der tæller
musikere, at vi ophæver
mentkasser. I første omgang er alle
grænsen mellem Danmark
optaget af sig selv, imens de stemmer
deres instrument – høje og lave toner overalt. De ca. og Tyskland og har musikken som vores fælles sprog.
50 medlemmer af Ensemblet gør sig klar. Harald Hau- Det har fungeret fantastisk godt, og siden projektets
gaard, kunstnerisk leder af folkBALTICA-Festivalen og start i 2013 er vi vokset mere og mere sammen både

Violinisterne, cellisterne, fløjtespillerne og guitaristerne kommer fra hele den dansk-tyske region, og nogen
af dem kommer såmænd helt fra København, Odense
og Itzehoe. Igen: Musik kender ingen grænser! Nysgerrigheden efter at prøve noget nyt af er stor. De er
mellem 14 og 26 år og hengiver sig fuldstændig til
musikken. Spille, øve, spise, sove og øve igen. ”Det er
faktisk ret hårdt. Vi skal koncentrere os meget og har
et tæt pakket program”, mener Lotte (21). Hun kommer
fra Tønder-egnen og læser til tandlæge i København.
Hun har spillet violin, siden hun var 12 år gammel.
Hendes kæreste, Michael (23), spiller guitar og har allerede gjort det i mange år: ”Vi skal lære en masse nye
numre forud for koncerterne. Det er virkelig en udfordring. Jeg har været med i Ensemblet fra start af, og vi
har virkelig udviklet os, og tætte venskaber er opstået.
Denne gang spiller vi også oftere efter noder. Det er vi
danskere egentlig ikke vant til. Der har de tyske musikere et forspring.” Lotte nikker enigt: ”Vi spiller mere
efter gehør og lærer melodien på den måde.” Og det
var til gengæld noget de tyske deltagere skulle vænne
sig til – fx Felicitas (24). ”Jeg startede med at spille
violin på musikskolen i Kappeln – efter noder selvfølgelig. Da jeg så startede i folkBALTICA-Ensemblet og
skulle spille efter gehør, ja, så var det faktisk en helt ny
verden.” Det bekræfter også Paul (21) fra Arnis: ”Nemlig! Der er danskerne bare mere afslappet. Og selvom

vi skal lære meget, så går det faktisk nemt nok alligevel. Jeg spiller cello, og prøveweekenderne er bare
mega fede.” Michaela fra Flensburg har kun været med
i en sæson. Hun har spillet tværfløjte, siden hun var
otte år gammel. Hun kendte ikke nogen i Ensemblet,
da hun startede der: ”Nu har jeg fået en masse venner
fra både Danmark og Tyskland. Musikken giver mig en
god balance til at klare hverdagens udfordringer. Her
i Ensemblet er jeg omgivet af ligesindede. Musikken
binder os sammen – så enkelt er det.”
Der er både kompositioner af Harald Haugaard selv
og gamle, historiske numre fra det 19. århundrede
på programmet, som musikerne vil nyfortolke. Musik fra hele området omkring Østersøen: sørgelige
kærlighedssange, livsglad og løssluppen vals, traditionelle sange og folkemelodier. ”Det er meget vigtigt,
at de unge mennesker også lærer musik fra deres egen
region at kende, at føle, at spille og give det nyt liv. På
den måde beskytter vi vores musikalske arv og fører
den videre til den næste generation – ikke kun i teorien, men også i praksis. Vi tager numrene med på
scenen, hvor et stort publikum får del i dem. Ensemblet
opfylder alle vores forventninger og slår benene væk
under publikum. I år har drengene og pigerne båret
festivalens åbnings- og afslutningskoncert igennem. Et
stort ansvar, og de har klaret det med bravur”, siger
Harald Haugaard, der allerede har store planer i støbeskeen. I februar

til deres stemme. Harald
fylder dem med mod, driver dem frem og får dem
hele tiden til at være en
lille smule mindre inde i
Indsatsområde 2 / 3
sig selv. ”Der var engang
2013.0.2.1 / 2013.1.3.3
to kongebørn”, lyder det
2014 - 2016
Inde i øvelokalet går det løs igen. Der tages hul på den enstemmigt, sentimen74.500 DKK
sidste del af weekenden. Nogle er en smule trætte talt og stemningsfuldt på
10.000 €
og har taget deres sko af – så er det mere behage- samme tid. Der bliver helt
www.folkbaltica.de
ligt at spille. I hjørnet øver guitaristerne for sig selv, stille ved lyden af den
og den unge mand på kontrabas laver fingerøvelser. danske, klokkeklare stemDe mange violinister gør sig klar, og resten griber fat i me. Og så kommer der et
stemningsskift – Ensemblet spiller op til
deres akkordeon, hardans med deres sidste kraftanstrengelser,
pe og fløjte. Harald
og musikernes vippende fødder bevæger
Haugaard tænder for
Ensemblet består
sig hurtigere og hurtigere i takt til musikbeameren og forklaaf 50 unge, talentfulde
ken. Bussen inviterer igen tilfredse men
rer
åbningskoncermusikere
udmattede unge musikere ind i varmen,
tens forløb og selve
hvorefter de forsvinder ud i deres hjemegn
repertoiret. Han beder
solosangerinderne om at komme op til ham, de lader i regionen. De mødes allerede snart igen – som en enderes instrumenter ligge og hengiver sig fuldstændig hed, som folkBALTICA-Ensemblet.
2016 skal han på koncertturné med sit unge folkBALTICA-Ensemble i store dele af Danmark og Tyskland.
Således bidrager Ensemblet til, at Kulturregionen også
bliver mere kendt uden for regionens grænser. De unge
musikere kan i hvert fald allerede betegnes som begejstrede ambassadører – de udvisker grænserne.

SIGNALEMENT

INFOBOX
Ensemblet blev etableret i 2013 og kunne allerede
dér fejre sine første succeser. Den dynamiske kon
stellation består af 50 unge, talentfulde musikere
fra begge sider af grænsen. De har ca. fem øvegange om året. Ensemblet optræder til festivalens

åbnings- og afslutningskoncert og i andre særlige
anledninger som fx til 150-årsdagen for 1864 og
skolekoncerten på Tønder Festivalen. Ensemblet
ledes af Harald Haugaard med hjælp fra assistenterne Andreas Tophøj og Rasmus Zeeberg.
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KOLONISTERNE
i slaget ved Idstedt

SIGNALEMENT
Indsatsområde 2
2014.2.2.1
2015
58.500 DKK
7.852 €
www.plaggenhacke.de

Dette projekt bygger på et samarbejde
mellem ”Arbeitskreis Plaggenhacke”
og museet ”Mellem Slesvigs Grænser”.
I tidsrummet 2015 - 2017 vil ansøgeren kaste
lys over det faktum, at kolonisterne kæmpede
på begge sider i den dansk-tyske krig. De fulgte dengang blot øvrighedens opråb til at deltage i kampene i den tysk-danske krig. Dette har
indtil nu ikke fået den store opmærksomhed
i politisk-historisk sammenhæng, men i en
kombineret fremstilling skal dette projekt nu
ændre på det.
Projektets samarbejdspartnere vil i de næste
måneder af 2015 gennemføre forskellige tiltag,

så den permanente kolonisationsudstilling i Gedächtnishalle Idstedt kan
udvides inden jul 2015. De har allerede forskellige ønsker til fremtiden om
at gøre Gedächtnishalle mere synlig,
så det ikke bare er et sted, man kører
forbi. Der er grundlæggende et stort
ønske om at fortsætte samarbejdet,
for ildsjælene i dette projekt er allerede i fuld gang med at opbygge et
solidt samarbejdsgrundlag, som helst
skal fortsætte. Igennem det grænseoverskridende samarbejde opstår
der nu langsomt en masse synergieffekter, som bl.a. dette projekt høster
frugterne fra.

LITTERATURFESTIVALEN
Nordisk litteratur ved indgangen til Skandinavien

Litteraturfestivalen er et samarbejde mellem gjort sig den erfaring, at også udenlandske gæster
Nordisk Informationskontor og Sønderborg Bi kommer rejsende til festivalen.
bliotek. Formålet med festivalen er at fremme
Den 6. nordiske litteraturfestival blev
interessen for og
afholdt den 16.-19. september 2015.
udbrede kendskaEn
nordisk
litteraturfestival
Fem forfattere fra Danmark, Island,
bet til nordisk litstyrker kulturregionen og gør
Sverige og Åland besøgte de danske
teratur, at bidrage
den mere attraktiv.
biblioteker i Tønder, Aabenraa, Søndertil det kulturelle
borg og Dansk Centralbibliotek i Flensliv i grænseregioborg samt de tyske biblioteker i Nienen, styrke regionen og gøre den mere attraktiv samt at støtte det büll, Deutsche Bücherei Apenrade og Stadtbibliothek
Flensburg. En ændring i forhold til 2014 var dermed, at
grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde.
der ikke var tyske forfattere med. Derudover var der tre
En nordisk litteraturfestival styrker Kulturregionen forfatterlæsninger på hhv. danske og tyske gymnasier i
og gør den mere attraktiv. Det er velkendt, at kultur grænseregionen, koncert, kunstudstilling, børnefilm og
tiltrækker folk, og festivalens samarbejdspartnere har meget andet.
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SIGNALEMENT
Indsatsområde 2
2014.2.2.2
2014 - 2015
125.000 DKK für 2014 | 75.000 DKK für 2015
16.779 € für 2014 | 10.067 € für 2015
www.litteraturfestival.nu

TRUTTERI I ALLE MUSIKALSKE RETNINGER
Tag med på koncertcrawl til Dansk-Tysk Musikskoledag i Aabenraa

Den 13. juni 2015 løb Dansk-Tysk Musikskoledag
af stablen for fjerde gang med Aabenraa Musik
skole som vært. Der var hele 1400 deltagere fra
syv musikskoler nord og syd for grænsen fordelt
på 106 ensembles, der spillede på 12 forskellige
scener i Aabenraa centrum.
Selve dagen blev åbnet i Sønderjyllandshallen
med et grænseoverskridende jubilæumsorkester,
der var sammensat særligt til anledningen. De
spillede et potpourri af flere Carl Nielsen-numre
arrangeret af Flemming Neergaard Petersen og
fik samtidig også fejret Carl Nielsens 150-års
fødselsdag OG Aabenraa Musikskoles 50-års
jubilæum. De unge musikere fik i den grad skudt
Musikskoledagen i gang. Carl Nielsens ”Oriental
Festive March” fik hårene til at rejse sig, da lilletrommens hvirvlen fik bygget et crescendo op, der
endte i forte med bækkenets høje slag. De unge
mennesker gjorde det fantastisk. Både Edna
Rasmussen, leder af Aabenraa Musikskole, og
Aabenraas borgmester, Thomas Andresen, fik
budt velkommen og vist deres stolthed over
det vellykkede grænseoverskridende samarbejde, Musikskoledagen har udviklet sig til.
Videre på koncertcrawlen gennem Aabenraa var der
et konstant billede af glade børn og unge, der slæbte
afsted på deres instrumentkasser med stolte forældre
og bedsteforældre lige i hælene. Overalt blandede de
danske og tyske gloser sig, og man fik en stærk fornem-

SIGNALEMENT
Indsatsområde 1
2013.1.1.3
2014 - 2017
900.000 DKK | 225.000 DKK pro Jahr
120.800 € | 30.200 € pro Jahr
www.dansktyskmusikskoledag.dk

melse af det fælles kulturrum, som Kulturregion
Sønderjylland-Schleswig er ved at udvikle sig til.
I Genforeningshaven spillede Nordic BigBand fra
Nordfriesland masser af skønne, tight udgaver af
”Gonna fly now”, ”September” m.fl., mens bandets
basunist førte det danske publikum igennem programmet på dansk. Alle skulle kunne være med.
Fra de soulede sax-kor og highblowerne i Nordic Bigband bevæger vi os tilbage i Sønderjyllandshallen, hvor
der var en mere koncentreret stemning på talentscenen
i foyeren. Her fyldtes rummet af klassiske toner i både
dur og mol. Fru Haucks klaverklasse fra Schleswig var
i gang med at blive bedømt af en lille jury. Hannah
Møller og Carlotta Heil spillede firehændigt, og det

blev både til boogie og klassisk. ”Det er rigtig svært
at spille firehændigt, for man skal være meget mere
opmærksom på den anden, hvilket man jo ikke behøves, hvis man bare spiller alene”, fortæller pigerne. Fru
Hauck understregede også, at det var en stor oplevelse
for eleverne at skulle spille i Aabenraa, for det er nu
en gang noget helt særligt ligefrem at
skulle spille i et helt andet land.

Folktonerne blandede sig på fineste vis med lyden fra
regnen, mens publikum nød stemningen under deres
paraplyer.

Da Kreis Schleswig-Flensburgs fyrtårnsprojekt ”Sønderjylland-Schleswig Pops” skulle spille, blev koncertcrawlen simpelthen nødt til
lige at bevæge sig tilbage til
ca. 1400 deltagere
Sønderjyllandshallen. Nerfordelt på 106 ensembles
verne sad helt uden på tøjet
Næste stop på koncertcrawlen var i
af dirigent Willi Neu og hans
gården ved Marcussen & Søn, hvor
store grænseoverskridende
regnen var begyndt at falde ned over
Aabenraa centrum. Men det slog ikke ”Die Landstrei- underholdningsorkester, som i dagens anledning havde
cher” fra Flensburg ud, selvom de var nødt til at skutte fået følgeskab af koret ”Chor Colores”. Inden koncersig lidt under teltdugen for at passe på instrumenterne. ten havde orkestret kun øvet meget få gange, så det
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var nogle spændte danske og tyske
musikere, der slog den første tone
an. ”Særligt nummeret Phantom
of the Opera var lige ved at ryge af
sætlisten, men nu starter vi i hvert
fald det samme sted, og så ser vi,
om vi også ender det samme sted”, lød det smilende fra Willi Neu. Hele salen forstummede af
spændthed på orkestrets vegne, men der var slet
ikke grund til nervøsitet – de slog alle den sidste
tone af sammen. ”All I ask of you” og ”The Music
of the Night” bragede ud i salen i smukke, velspillede toner – der er ingen tvivl om, at Willi Neu
og Sønderjylland-Schleswig Pops har stablet et
meget unikt fyrtårnsprojekt på benene.

Koncertcrawlens slutning bød på dæmpet belysning,
intimitet og jazzede toner. Der tales selvfølgelig om
Gazzværket, som i dagens anledning var indrettet til at
være Musikskoledagens Jazzclub. Her spillede diverse
danske og tyske Bigbands for fuld udblæsning. Det blev
bl.a. til et interkulturelt møde af grad, idet JazzCoast
Orchestra fra Flensburg havde sammensat et program
med arrangementer af gamle danske sange, som de fik
den amerikanske sangerinde, Regina Ebinal, til at synge.
Det betød, at man bl.a. kunne høre en yderst sofistikeret
og jazzet udgave af ”I dit korte liv” sunget på dansk med
amerikansk/tysk accent – hvad siger I så!
”Dansk-Tysk Musikskoledag har sådan set bare vokset
sig større og større år for år, og samtidig er samarbej-

det blevet tættere og tættere”,
fortæller Edna Rasmussen.
Edna fortæller fortsat, at særligt samarbejdet på lærer- og
elevplan er blevet tættere,
hvorfor musikskolerne nu fagligt
set kan løfte musikskolerne til et
højere niveau ved at bruge hinandens kompetencer på tværs af grænsen. Det
må siges at være en grænseoverskridende
succeshistorie, som forhåbentlig vil blive ved
med at gentage sig, så vi igen kan komme på
koncertcrawl. Vi glæder os i hvert fald allerede til 2016, hvor Flensburg skal være vært for
Dansk-Tysk Musikskoledag.

INFOBOX
Dansk-Tysk Musikskoledag er et samarbejde mellem
Kreismusikschule Schleswig-Flensburg, Aabenraa Musik
skole, Tønder Kulturskole, Sønderborg Musikskole,
Haderslev Musikskole, Musikschule Flensburg og Kreismusikschule Nordfriesland. Projektet løber fra 2014 til
2017, hvor partnerne skiftes til at være vært.
Projektet har følgende tidsplan: 2014: Schleswig, 2015:
Aabenraa, 2016: Flensburg, 2017: Haderslev eller Tønder.

ORGELFESTIVAL SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG
skærper den kunstneriske profil

Den nye udvikling af
Orgelfestivalen refererer til varigheden, spillestederne og den kunstneriske profil.
I fremtiden vil festivalen finde
sted i hele september, der vil være
en koncentration omkring de større spillesteder i Danmark og Tyskland, og gennem
en detaljeret præsentation af kunstnere og
koncertemner bliver også kvaliteten af koncerterne øget. På festivalens hjemmeside
kan arrangører af andre orgelkoncerter
fremover markedsføre deres koncerter
hele året rundt. Således bliver den internationale bevågenhed i regionen og
det fælles kulturrum styrket. Endvidere
bliver der etableret et ”Orgelatlas”,
hvor brugerne kan finde informationer
om alle orgler i regionen.
Festivalen har siden 2003 præsenteret regionens 500-årige orgelhistorie

både over for befolkningen og
turismen, som er en væsentlig
og stadig voksende faktor. Ved
at gå samlet ud med orgelkoncerttilbud fra samtlige kirker i
regionen, der ønsker det, er publikumsudviklingen vendt ganske
betragteligt i forhold til, at det er
en niche inden for den klassiske
musik. Dette har været medvirkende til, at publikums bevægelighed hen over grænsen er
blevet større.
Usædvanlige instrumentkombinationer, orgelets møde med
bl.a. litteratur og ballet har
været spændende udfordringer,
der fortsat udvikles på. Festivalen byder desuden på guidede
ture, besøg af orgelbyggere og
værksteder samt workshop-tilbud for børn.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 2
2014.2.2.5
2015 - 2016
200.000 DKK | 100.000 DKK pro Jahr
26.864 € | 13.423 € pro Jahr
www.orgelfestival-sja-sl.com

FUTURE PORT CITIES
Talenter planlægger grænseregionens fremtiden
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Future Port Cities er et talentudviklingsprojekt
for unge i grænseregionen. Projektets initiativtagere er søfartsmuseerne Museum Sønderjylland
- Kulturhistorie Aabenraa og Schifffahrtsmuseum
Flensburg, og der samarbejdes også med Phänomenta Flensburg.

Ideen er, at de unges ideer, forslag og visioner kan
inspirere andre og berige dem gennem udstillinger
på søfartsmuseerne, i Phänomenta og vandreudstillinger på skoler.

I slutningen af juli 2015 gennemførte projektet en
fem dage lang Boat Camp på sejlskibet Ryvar. 20
Selve kernen i projektet er at få unge i alderen 13 - 17 unge talenter havde vundet en plads på skibet ved
år til at stifte bekendtskab med forskning ud fra et at deltage i projektets idékonkurrence. De unge
talenter vandt konkurrencen
kunstnerisk,
naturviden
ved at indsende deres bud
skabeligt, interdisciplinært og
Unge stifter
på et fremtidigt havnemiljø,
kreativt udgangspunkt. Probekendtskab med forskning
fremtidige energikilder på og
jektet er i gang med at etablepå kreativ vis
omkring havet og mange andre en gruppe af talenter, som
beskæftiger sig kreativt med det fremtidige liv i den re ideer – alt sammen med fokus på havnemiljø. På
dansk-tyske grænseregion. De udvalgte naturvidens- selve Boat Campen fik talenterne mulighed for at
kabeligt og kunstnerisk begavede unge skal diskutere videreudvikle deres ideer, mens skibet sejlede dem
fremtidige udfordringer, problemstillinger, ideer og løs- rundt i Flensburg Fjord. I resten af projektperioden
ningsforslag, som visualiseres gennem modeller. Der vil projektet bl.a. gennemføre flere workshops med
skal simpelthen skabes visioner for grænseregionen. de udvalgte talenter.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 3
2014.1.3.1
2015 - 2016
300.000 DKK | 150.000 DKK pro Jahr
40.268 € | 20.134 € pro Jahr
www.future-port-cities.eu

UDKANT PÅ FORKANT
og TalentArt

SIGNALEMENT

Tovholderen på projektet eller de to projekter Udkant på Forkant samt TalentArt er
UC Syddanmark.

Indsatsområde 1
2013.0.1.1
2013
223.500 DKK
30.000 €

Udkant på Forkant går ud på at danne kunstnermakkerpar mellem lærere og kunstnere, hvor de
mødes til workshops og udvikler undervisningsforløb til skoler. Efterfølgende har lærerne lavet

oplæg om deres forløb til inspiration for andre lærere, og endelig er der blevet udgivet inspirationshæfter om forløbene.
Birgitte Boelt fra UC Syddanmark fortæller, at der er skabt
mange nye grænseoverskridende netværk gennem Udkant
på Forkant, og der arbejdes på at videreføre konceptet, da
projektet har forankret sig rigtig godt i regionen.
Bag navnet TalentArt gemmer der sig den Dansk-Tyske Børnekunstfestival, som i kombination med Udkant på Forkant

har fået støtte fra Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.
I dette projekt mødes skoler fra begge sider af grænsen
og laver kunst ud fra et tema, som kunstnerne Rick Towle og Johannes Caspersen har udarbejdet. Børnene har
udstillet på både Landschaftsmuseum Unewatt, Schifffahrtsmuseum Flensburg og Sønderborg Slot. Dette vellykkede, grænseoverskridende projekt er nu så forankret
i Sønderborg Kommune, at det må betegnes som deres
projekt og vil fortsætte under deres vinger.

ARTgoing
Udvekslingsprojekt mellem danske og tyske kunststuderende

Projektet ARTgoing er et samarbejde mellem
de to institutioner Sønderjyllands Kunstskole og Europa-Universität Flensburg, afdeling
for Kunst & visuelle Medien. Projektet skal
ses som en kunst- og kulturudveksling mellem Danmark og Tyskland, hvor et af målene
er at skabe nye netværker.
I forbindelse med projektet vil der være udstilling
er, og i selve samarbejdet lærer de studerende fra
begge sider af grænsen hinanden at kende. De
lærer også af hinanden og inspirerer hinanden,
hvilket skal medvirke til at skabe nye perspektiver
for deres kunstneriske virke. Projektet vil desuden
skabe opmærksomhed omkring kunst- og kultur-

miljøet i grænseregionen og de muligheder, der 2015 vil der være en workshop til, og i 2016 laver proer for regionale oplevelser, ligesom projektet jektet en stor udstilling, som skal runde det hele af.
skal prøve at belyse eventuelle forskelle i opfattelsen af kulturen på begge sider af grænsen. I Eksterne uddannelsessteder uden for de sædvanlige
foråret 2015 har projektet allerede gennemført studierammer er vigtige af både pædagogiske, kunsten workshop med de studerende, hvor der var nerisk-kulturelle og sociale grunde. Det at indgå i et
fokus på farver. De
samarbejde, ikke mindst i en
studerende fik til opgrænseregion, kan føre til nye
Billeder fra Sønderborg
gave at tage billeder i
måder at anskue kunst- og
og Flensburg viser
Sønderborg og Flenskulturlivet på begge sider af
farveforskelle i de to lande
burg for at finde ud af,
grænsen og kan udvide „horiom der er forskel på
sonten“ for de studerende fra
farvebrug i de to byer. Er der forskel på farvebrug begge sider. Projektet vil opnå dette gennem en serie
på bygninger, vinduer, døre etc. rundt omkring af kunstnerisk-kulturelle møder mellem studerende
i byerne? Billederne har også været udstillet. I fra hele grænseregionen.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 1
2014.2.1.5
2015
46.250 DKK
6.208 €
http://artgoing.wix.com/artgoing
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NOBORDERSCOMPANY
Dans mellem grænserne

NoBordersCompany er en dansk-tysk grænseoverskridende interkulturel platform, der
er opstået ud fra ideen om at samle Sønderjylland-Schleswigs store potentiale og kompetencer inden for området dans.
I 2014 gennemførte NBC flere workshops på begge
sider af grænsen og iværksatte samtidig det store kunstprojekt ”There is no rose”, der blev opført i
byerne Eckernförde, Sønderborg og Flensburg. Det
unikke kunstværk ”There is no rose” har fået megen
positiv respons fra både deltagerne, store som små,

publikum og pressen og har skabt en helt særlig indgang til det interkulturelle fællesskab i projektet.

gjorde det muligt for de unge mennesker at opleve
og forstå emnet på helt tæt hold. Forestillingen levendegjorde de meget gribende
billeder fra den tid for publikum.

I februar 2015 lavede projektet
et samarbejde med en udstilEt kulturelt
Igennem møder, åbenhed, ven
ling i Campelle på universifællesskab muliggøres
skaber og det blomstrende
tetet i Flensburg, som viste
samarbejde forsøger No
sig at være en særlig værdifuld erfaring for de danske og tyske unge mennesker BordersCompany at udleve sig som projekt på
samt kunstnerne selv. Udstillingens meget følsomme begge sider af grænsen, hvilket også skinner
emne ”Hvad kunne de have gjort?” – 70 år efter ho- igennem i valget af emner i deres arbejde, og
locaust var politisk dannelse i levende forstand og så ses det frem for alt også i den måde den

interkulturelle platform lægger sig op af emnerne. I
2015 deltager NoBordersCompany derfor bl.a. også i
Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig og Kulturaftale
Sønderjylland-Schleswigs H.C. Andersen-projekt.
NoBorderCompanys partnere består af Sønderjyllands Danseakademi, Tønder Kulturskolens balletlinje,

SIGNALEMENT
Indsatsområde 2
2014.1.3.2
2014 - 2016
300.000 DKK | 100.000 DKK pro Jahr
40.268 € | 13.423 € pro Jahr
www.noborderscompany.de

B allettschüler der Musikschule Flensburg, St. Nicolai Kinder- und Jugendchor
Eckernförde og St. Nikolai Jugendchor
Flensburg samt flere professionelle
kunstnere fra begge sider af grænsen.
Forestillingen ”A Christmas Carol” skulle egentlig være løbet af
stablen allerede i starten af projektet, men af tidsmæssige årsager hos en af hovedpartnerne blev
forestillingen udskudt til 2016.
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MOSEN & BASEN
Dansk-tysk teaterprojekt

Det dansk-tyske teaterprojekt MOSEN & BASEN går
ud på at udvikle to teaterforestillinger i et samarbej
de mellem Det Lille Teater Gråsten og Arbeitskreis
Plaggenhacke.
MOSEN, som i øvrigt er endt med at hedde ”De elendiges
rejse”, handler om koloniseringen af de øde
hede- og mosestrækninger ude vestpå, både syd
og nord for den nuværende
grænse. Stykket blev opført i
august og september 2015. I 2016
udarbejdes et stykke, der formentlig skal hedde BASEN og handler om Zeppelin-basen ved Tønder.
Projektets formål er at fortælle perspektivrige historier fra
området nord og syd for grænsen i dramatisk form. Samtidig
arbejder projektet med måske endda at forstærke dobbelt
heden i den sproglige og kulturelle fornemmelse hos pu
blikum.

Grænseoverskridende

Hele ideen om et
historiefortælling
grænseoverskrii teaterform
dende teaterstykke emmer af originalitet og autenticitet, idet projektet tager udgangspunkt
i et udpluk af den dansk-tyske historie, bruger både danske
og tyske skuespillere, der taler dansk OG tysk på scenen,
og endelig skal stykket også opføres på begge sider af
grænsen. Man fristes til at påstå, at det ikke kan blive mere
grænseoverskridende end dette.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 2
2014.1.2.3
2015 - 2016
110.000 DKK | 55.000 DKK pro Jahr
14.766 € | 7.383 € pro Jahr

MEGET MERE AF KULTUREN – BÅDE TYSK OG DANSK
KulturBoost handler om at booste kulturen i Sønderjylland-Schleswig

Ideen er at sætte kunstnere og kreative i forbindelse med virksomheder, skoler og institutioner,
fortæller projektleder Birgitte Boelt. Tanken er,
at kunstnere og kreative præsenterer sig selv og
deres kunstneriske evner i form af en hyldevare
på websitet www.kulturboost.com.

får 50 % på listeprisen. Region Syddanmark har ydet
projektet støtte med 1,25 mio. kr. fordelt på 3 år.
Inspirationen til KulturBoost er kommet fra Kunstrådets huskunstnerordning, som har eksisteret siden
2004 – her er det tanken at sende kunstnere ud til
skoler og daginstitutioner.

Her kan erhvervslivet, handelsstandsforeningerne, skoBrugerne – især på
lerne, kommunerne og mange flere
tysk side – har først
så købe en hyldevare med tilskud fra
Innovation og vækst
skullet opdage KulKulturaftale Sønderjylland-Schlesgår hånd i hånd.
turBoost og dets muwig. Kunderne kan dermed indgå i en
ligheder. Men hurtigt
kreativ proces sammen med kunstneren, hvor kultur inspirerer og motiverer til nytænkning. steg efterspørgslen støt, og KulturBoost er blevet
Innovation og vækst går hånd i hånd, og målet er, at et begreb og en platform, hvor både kunstnere og
projektet bidrager til vækst i Sønderjylland-Schleswig. brugere kan interagere med hinanden. I projektets
løbetid har flere nye kunstnere meldt sig på banen
Websitet byder på hyldevarer med alt fra ”Musikalsk og villet være en del af KulturBoost med deres tilTeambuilding” til ”Maskebygning”. Tilbud til børn og bud. Det gjorde, at portalen hele tiden var levende
unge får et tilskud på 75 %, mens voksne kundegrupper og løbende blev fornyet.

SIGNALEMENT
Indsatsområde 2
2013 - 2015
1.250.000 DKK |
417.000 DKK pro Jahr
167.785 € | 55.973 € pro Jahr
www.kulturboost.com
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UDGIVER

Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
Lyren 1, DK-6330 Padborg, Tel.: +45 73 44 22 41,
kulturfokus@region.dk

REALISATION UND
REDAKTION / REDAKTION

Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
Andreas Ott, Angela Jensen,
Stinna Christensen, Christiane Ritter

Region Sønderjylland-Schleswig,
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg, Tel.: +45 74 67 05 01,
region@region.dk

KULTURKONTAKT REGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG:
Helle Barsøe, Sønderborg Kommune, +45 88 72 54 67, hbar@sonderborg.dk
Charlotte Helt Brunsgaard, Aabenraa Kommune, +45 73 76 72 09, chb@aabenraa.dk
Thomas Frahm, Stadt Flensburg, +49 461 85 21 94, Frahm.Thomas@stadt.flensburg.de
Jørn Mejer, Haderslev Kommune, +45 7434 1740, jmha@haderslev.dk
Nathalie Gerstle, Kreis Nordfriesland, +49 4841 89 73 102, nathalie.gerstle@nordfriesland.de
Claudia Koch, Kreis Schleswig-Flensburg, +49 4621 96 01 19, claudia.koch@schleswig-flensburg.de
Lotte Urfe, Tønder Kommune, +45 74 92 94 10, lou@toender.dk
Andreas Ott, Kulturregion, + 45 73 44 22 41, aot@region.dk
Stinna Christensen, Kulturregion, +45 73 44 22 45, schr@region.dk
Anne-Mette Olsen, Regionskontor, +45 74 67 05 01, amo@region.dk

KONZEPTION & GESTALTUNG
GRAFIK & LAYOUT

FRESH!KONZEPT GmbH
Maike Liepolt
Mühlendamm 21, Flensburg
www.freshkonzept.de

