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Dansk og tysk kulturarv på dagsordenen 

Kultur-og netværksmøde i Padborg den 27. juni 
 

(Region Sønderjylland-Schleswig) 2018 er det officielle europæiske kulturarvsår ”Sharing 

Heritage”. Derfor sætter Interreg-projektet KursKultur og Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 

ligeledes fokus på emnet. Kultur-og netværksmødet den 27. juni fra kl. 16 til 20 i Padborg i Lyren 

belyser kulturarv fra dens forskellige facetter og især fra et dansk-tysk perspektiv. 

 

„Vores kulturregion er rig på materiel og immateriel kulturarv. Borgerne og gæster udefra besøger 

vores slotte og kulturelle steder. Vi videregiver vores sangskat og madkultur fra generation til 

generation. Kulturarven er omkring os hver eneste dag. Men hvem bestemmer egentlig, hvornår 

noget kan defineres som kulturarv, og skal vi af og til rydde lidt ud i kulturarven for at få plads til 

nye ting, som vi definerer som kulturarv? Kulturarven er ikke statisk, og ved denne konference 

håber vi, at deltagerne vil lade sig inspirere af oplægsholderne men også vil diskutere fremtiden 

for regionens kulturarv”, forklarer Anne-Mette Olsen, teamkoordinator kultur, Regionskontor & 

Infocenter. 

 

Programmet byder blandet andet på oplæg og musikalske indslag ved Harald Haugaard og Helene 

Blum. De to musikere er ambassadører for det europæiske kulturarvsår og vil fortælle om deres 

virke. Desuden kan deltagerne høre om, hvordan natur- og kulturarv går hånd i hånd ved 

Vadehavet, når Anne Husum Marboe holder oplæg om aktiviteterne i Interreg-projektet NAKUWA. 

Kulturarvsprojektet ”til bords – at nyde mad i slotte og haver” beskæftiger sig med den kulinariske 

kulturarv i Europa. Projektleder Andrea Hahn vil fortælle, hvordan projektet igennem fokus på 

madkulturen vil formidle kulturarv til børnefamilier og unge. I den afsluttende paneldebat skal det 

diskuteres, hvad vi kan bruge kulturarv til i vores dansk-tyske region. Sidst men ikke mindst byder 

eftermiddagen på gode muligheder for networking mellem kulturaktører og fællessang på dansk 

og tysk. 
 

Arrangementet er åbent for alle. Programmet er vedhæftet.  

  

Tilmelding senest den 19. juni: kulturregion@region.dk  
 

Konferencen er planlagt sammen med Interreg-projektet NAKUWA.  
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