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PRESSEINVITATION 

 

Kulturakademi støtter elevmøder 

Danske og tyske elever oplever museerne i grænselandet 

 

(Region Sønderjylland-Schleswig) Gennem Kulturakademi, et af Interreg-projektet 

KursKulturs initiativer, oplever danske og tyske skoleelever fælles Region Sønderjylland-Schleswigs 

kulturarv. 18 museer og 72 skoleklasser fra grænselandet deltager i kulturakademi. Et dansk og et 

tysk museum forbereder et undervisningsforløb, skoleklasserne afprøver materialet og besøger 

fælles museerne. Derefter produceres et temahæfte på dansk og tysk, som skoleklasser 

fremadrettet vil kunne bruge til forberedelse af museumsbesøg i hjem- eller i 

nabolandet. Materialerne kan bestilles på Regionskontor & Infocenter og/ eller downloades på 

www.kulturakademi.dk . 

 

Det næste besøg er planlagt til den 24. oktober i Frøslevlejrens museum og den 25. oktober i KZ-

Gedenkstätte Husum-Schwesing med en 8. klasse fra Hjordkær og en 9. klasse fra 

Gemeinschaftsschule Niebüll. Vi vil gerne invitere pressen til at være med og opleve mødet i 

museerne. Skoleklassernes undervisningsforløb er fra ca. kl. 10 til 14. 

Har du interesse? Så tilmeld dig gerne hos Angela Jensen, Regionskontor & Infocenter via mail: 

ajen@region.dk. 

 

Deltagende museumspar: 

Historiecenter Dybbøl Banke – Danevirke Museum 

Ribe Kunstmuseum – Richard Haizmann Museum Niebüll 

Cathrinesminde Teglværk – Eiszeit-Haus Naturwissenschaftliches Museum Flensburg 

Kulturhistorie Tønder – Museumsberg Flensburg 

Sønderborg Slot – Schloss Gottorf 

Kulturhistorie Aabenraa – Schifffahrtsmuseum Flensburg 

Gram Lergrav – Naturkundemuseum Niebüll 

Brundlund Slot – Emil Nolde Museum Seebüll 

Frøslevlejrens Museum – KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing 

 

Kulturakademi hjemmeside 

Kulturakademi er en grænseoverskridende læringsplatform for skoler og dagtilbud med 

undervisningstilbud og-materialer om kultur og sprog i Region Sønderjylland-Schleswig. På 

http://www.kulturfokus.de/http:/
mailto:ajen@region.dk
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hjemmesiden er der samlet materialer, links og kulturtilbud til undervisningen og i forbindelse med 

ekskursioner. 

Tre temahæfter er allerede udkommet og kan downloades på www.kulturakademi.dk => 

Grænseland. 

Temahæfte 01: „Hvor går grænsen?“ - Danevirke Museum og Historiecenter Dybbøl Banke 

Themenheft 02: „Se! Lyt! Tegn!“ – Ribe Kunstmuseum og Richard Haizmann Museum Niebüll 

Themenheft 03: „Hvad kom der ud af istiden?“ – Cathrinesminde Teglværk og Eiszeit-Haus   

 

Kulturakademi gennemføres i tæt samarbejde med de deltagende museer og UC Syd. 
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