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Merværdien i kulturelle samarbejdsprojekter mellem Danmark og Tyskland 

Kulturpolitisk Topmøde med deltagelse af ministre den 22. februar i Schleswig 
 

(Region Sønderjylland-Schleswig) Konferencen arrangeres som del af Interreg-projektet 

KursKultur og beskæftiger sig med spørgsmålet, hvordan det dansk-tyske kultursamarbejde kan 

styrkes og således blive til en merværdi for borgerne.  

 

Dansk-tysk kulturpolitisk topmøde på Hotel Waldschlösschen i Schleswig den 22. 

februar 2019 fra kl. 12 til 17 
 

Både Kulturminister Mette Bock og Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 

Landes Schleswig-Holstein deltager i konferencen. Programmet indeholder en spørgerunde med de 

to ministre.  
 

Danmarks Ambassadør Friis Arne Petersen i Berlin fortæller om  ’Det dansk-tyske værdifælleskab i 

Europa’ og den tyske ambassadør i København Andreas Meitzner bidrager med et oplæg om 

’Dansk-tysk venskabsår 2020’. Derudover beretter leder af 2020-sekretariatet Simon Faber om 

kulturhistoriske forskelle ift. markeringen af 100 år for grænsedragningen i 1920.  
 

- Vi kan idag fortælle mange gode historier om vellykkede dansk-tyske møder på tværs af 

grænsen og formidle vores erfaringer til andre regioner og aktører. Siden 2002 har Region 

Sønderjylland-Schleswig haft Interreg-projekter med mikroprojektpuljer. Puljerne støtter 

dansk-tyske projekter og ideer, der er tæt på borgerne. Det har bidraget til at nedbryde 

barrierer og få mere at vide om naboens kultur og sprog. Denne succeshistorie deler vi 

med vores partnere i Femern Bælt Regionen. Så jeg ser særlig frem til at hilse på 

konferencens deltagere fra Sjælland, Lolland-Falster og fra det sydlige Schleswig-Holstein, 

siger Ingo Degner, formand Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. 
 

Programmet afrundes med en paneldebat om emnet ”Hvordan gøres kultur relevant for borgere og 

turister?” I panelet sidder: Kim Dawartz (Næstved Kommune), Ingo Degner (Kreis Schleswig-

Flensburg), René Andersen (Tønder Kommune), Gorm Casper (Tourismus Agentur Flensburger 

Förde) og Kathrin Weiher (Hansestadt Lübeck). 
 

Presseinvitation: Det er muligt at møde de to ministre  fra kl. 15.30 – 15.45 og stille spørgsmål 

til emnet ”Dansk-tysk samarbejde” .  

Tilmelding her: Angela Jensen ajen@region.dk eller +45 74670501 

 

Konferencen arrangeres af Slots- og Kulturstyrelsen, NORDMUS, Interreg-projektet  KultKit, 

Interreg-projektet KursKultur og Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.  
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