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Borgerne oplever det dansk-tyske grænseland på nært hold 

Interreg-projektet KursKultur har siden 2015 støttet små og store projekter/ afslutningskonference 

den 9. maj fra kl. 16-20 
 

(Region Sønderjylland-Schleswig) Sang. Natur. Dans. Forskning. Teater. Integration og 

inklusion. Grænseoverskridende. Klimabeskyttelse. Kunst. Sejlads. Historie. Poetry slam. Film.  By 

og landdistrikter. Løb. Musik. 

Interreg-projektet KursKultur har siden efterår 2015 til i dag støttet 60 dansk-tyske 

projekter gennem kultur- og netværkspuljen og fire gennem sportspuljen. Omkring 

20.000 mennesker fra begge sider af grænsen har mødt hinanden, arbejdet sammen om 

projekter eller deltaget i projekter OG lært mere om sig selv og grænselandet. 

 

På den afsluttende konference den 9. maj 2019 fra kl. 16 til 20 i Lyren i Padborg bliver 

Interreg-projektet KursKultur fejret og afsluttet. På programmet står bl.a. præsentationen af 

KursKulturs resultater, samtaler med projektaktører og best-practice-eksempler, diskussion om 

hvilke dansk-tyske projekter der ønskes i fremtiden samt et udsyn på KursKultur 2.0 og 

støttemulighederne. KursKultur-projektets kor ”Sange på grænsen” underholder med forskellige 

sange. Desuden er der rig mulighed for at netværke. 

Tilmelding inden den 6. maj: kulturregion@region.dk. 

 

KursKultur har ikke kun støttet dansk-tyske projekter, men også møder for børn og unge på tværs 

af grænsen. KursKulturs nye transportpulje har støttet 180 møder, omkring 8.500 børn og 

unge og ca. 735 ledsagende voksne deltog. 

 

Derudover udforskede museer og skoler grænselandets kulturarv i regi af Kulturakademi. 18 

museer og 72 skoleklasser deltog i Kulturakademiets forløb. Et dansk og et tysk museum 

udarbejdede et fælles læringsforløb, hvorefter danske og tyske lærere og deres skoleklasser 

afprøvede forløbet. Igennem samarbejdet blev der produceret undervisningsmaterialer, som 

skoleklasser kan bruge til forberedelse af museumsbesøg i hjem- eller i nabolandet. Alle ni dansk-

tyske Kulturakademi-temahæfter ligger på Kulturakademis hjemmeside 

www.kulturakademi.dk/graenseland eller kan bestilles ved Regionskontor & Infocenter.  

 

Hvordan ville det gå i grænselandet, hvis ikke der blev bakket op om nabosprogene dansk og tysk? 

KursKultur arrangerede en konference om emnet nabosprog, hvor førende eksperter på området 

holdt oplæg og lagde op til debat. De 15 sprogprojekter, som er som blevet støttet af 

KursKultur, havde til opgave at udarbejde opgaver til nabosprogsundervisningen og 
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undervisningsmaterialer til daginstitutioner, skoler og gymnasier.  

Download: http://www.kulturakademi.dk/sprog/ 

 

Programmet er vedhæftet. Det er gratis at deltage i konferencen, der tilbydes simultan 

oversættelse. Konferencen er målrettet alle med interesse for det dansk-tyske samarbejde. 

 

Interreg-projekt KursKultur, fakta 

Projektets løbetid: 01. juli 2015 - 30. juni 2019 

Interreg tilskud: 21.823.717 DKK (2.929.358 Euro) 

KursKultur finansieres desuden med støtte fra de regionale partnere, de regionale 

idrætsorganisationer, UC Syddanmark, Kulturregion Vadehavet, Kulturministeriet og Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. 

Projektets samlede budget: 29.098.292 DKK (3.905.811 Euro) 

Leadpartner: Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter (Aabenraa Kommune) 

Partnere: Die Stiftung Nordfriesland, Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg, Aabenraa 

Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, UC Syddanmark 

Mål: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tysk 

levevis og kultur 

http://www.kulturakademi.dk/sprog/

