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Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig får ny formand

Ingo Degner fra Kreis Schleswig-Flensburg valgt som ny formand

(Region Sønderjylland-Schleswig) I Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig skal der hvert andet
år vælges ny formand. Formandsposten går på skift mellem Danmark og Tyskland. Ved
Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs møde i september blev Ingo Degner fra Kreis SchleswigFlensburg valgt som ny formand. Kjeld Thrane fra Haderslev Kommune fortsætter som
næstformand. Ingo Degner afløser Gabriele Stappert fra Stadt Flensburg.
-

Jeg glæder mig til min nye opgave og vil gøre mit bedste for at fortsætte det tillidsfulde
samarbejde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. For mig personligt er det vigtigt, at det
lokalpolitiske engagement er drivkraften bag udvalgets arbejde, og at vi sammen sikrer en
fortsat videreudvikling af det dansk-tyske samarbejde på kultur, skole og ungeområdet,
siger Ingo Degner, formand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

På kulturudvalgets dagsorden stod der endvidere status for de støttede projekter og den nye
Interreg-ansøgning. Region Sønderjylland-Schleswigs Interreg-projekt KursKultur har siden
efteråret 2015 støttet borgernære dansk-tyske projekter. Der er blevet bevilget 59 et- og flerårige
projekter gennem kultur- og netværkspuljen og fem projekter gennem sportspuljen.
Transportpuljen har støttet 125 grænseoverskridende møder mellem børn og unge.
De senest bevilgede KursKultur-projekter bliver kort præsenteret på siderne 2-5. KursKulturprojektet slutter den 30.06.2019, og af den grund vil der ikke være flere ansøgningsfrister til
kultur- og netværkspuljen. Alle støttede projekter skal afsluttes inden februar 2019.
Transportpuljen derimod stadig åben for ansøgninger frem til april 2019. Børnehaver, skoler og
foreninger, der arbejder med børn og unge kan søge om støtte gennem puljen. Se mere her:
https://www.kulturfokus.dk/kulturregion/kurskultur-tilskud/transportpulje/
Informationer om formand Ingo Degner og næstformand Kjeld Thrane findes på næste side:

KursKultur er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs
mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. 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.
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Ingo Degner (formand)
SPD-politikeren Ingo Degner har siden 1986 været medlem af Kreistag Schleswig-Flensburg og er
både kulturudvalgsformand og kuratoriumsformand for Kulturstiftung Kreis Schleswig-Flensburg.
Siden 2013 har Ingo Degner været næstformand i Schleswig-Holsteinischer Landkreistag. Desuden
er han aktiv i Helios Klinikum Schleswig, Schleswig-Holsteinisches Landestheater og
Sinfonieorchester og Nord-Ostsee Sparkasse. Ingo Degner er gift og har tre børn. Til daglig er han
leder af Landesförderzentrum Hören und Kommunikation i Schleswig.
Kjeld Nørmark Thrane (næstformand)
Han er medlem af de Konservative og har siden 2014 været medlem af byrådet i Haderslev. Kjeld
Thrane er formand for Udvalget for Kultur og Fritid og medlem af Økonomiudvalget for Haderslev
Kommune. Siden efterår 2017 har han også været medlem af Kulturudvalg SønderjyllandSchleswig.
Kulturudvalg Sønderjylland Schleswig
Samtlige partnere i Region Sønderjylland-Schleswig har to stemmeberettigede medlemmer i
kulturudvalget. Disse to medlemmer har tilsammen en suppleant. Det danske, det frisiske og det
tyske mindretal, Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein stiller hver med et medlem og
har hver en suppleant. Udvalget varetager opgaverne inden for kultur, skole, sprog, børn, unge,
sport og fritid. Det fungerer som et uafhængigt politisk bevillingsudvalg i forhold til det aktuelle
Interreg-projekt KursKultur og Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Udvalget skal desuden sikre
erfaingsudveksling på tværs af grænsen om relevante emner for det grænseoverskridende
kultursamarbejde.
Bevilgede projekter gennem KursKulturs kultur- og netværkspulje
War and Revolution. The danish-german borderregion after World War I
International, tværfaglig SummerUniversity om folkeafstemningen og grænsedragningen i 1920.
Der skal i alt gennemføres tre workshops (2018-2020) med forskellige emner. Ansøgningen
vedrører det første kursus i 2018 med emnet krig og revolution.
De danske og tyske studerende skal arbejde med emner inden for historie, politik, økonomi og
kultur. Der indgår ekspertforedrag, gruppearbejde og en tur til Frøslev-lejren. Workshoppen
afsluttes med en præsentation og diskussion af resultaterne.
Kurset er en udvidelse af undervisningstilbuddet på de deltagende universiteter og vil yde et aktivt
bidrag til at fremme den gensidige forståelse og dialog i en europæisk grænseregion.
Tidspunkt: allerede gennemført
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Projektpartnere: Dansk Central Bibliotek for Sydslesvig e.V.Center for Grænseregionsforsning
(SDU Sønderborg)
Archiv / Historische Forschungsstelle – Bund Deutscher Nordschleswiger
Syddansk Universitet (Institut for Historie, Odense)
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Historisches Seminar, Abt. für Regionalgeschichte)
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (Sankt Augustin)
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften)
Bevilling: 59.600 DKK
IntegraZone
Er der forskel på at vokse op på den danske eller tyske side af grænsen? Eller er den danske og
den tyske kultur nærmest ens set i forhold til hvad det betyder at vokse op i eksempelvis
Mellemøsten? IntegraZone er et ungeprojekt med fokus på kulturelle forskelle og ligheder. I løbet
af i alt 50 workshoptimer skal der fremstilles en sang med dertilhørende musikvideo samt muligvis
yderligere kulturprodukter. Endvidere skal hele processen filmes, hvilket skal munde ud i en
minidokumentar om hele projektet. Der skal skabes et frirum, hvor de unge tør udtrykke sig og
hvor de får lov til at sætte ord på deres drømme, forventninger og bekymringer. Målet er både en
større selvindsigt hos de unge samt en forståelse af kulturelle forskelle og ligheder.
Tidspunkt: Efterår 2018 – forår 2019
Projektpartnere: Sønderborg Ungdomsskole, Internationale Bildungsstätte Jugendhof
Scheersberg
Yderligere: Boligsocial helhedsplan Sønderborg
Bevilling: 84.930 DKK
Kunst for alle

Dansk-tysk kunstprojekt for socialt udsatte børn og familier
Kunst for alle er et kunstprojekt, der vil aktivere socialt udsatte familier med kreative workshops
for at udvikle familiens kreativitet og styrke familiens sammenhold og selvværd. Under ledelse af
professionelle kunstnere skal familier på begge sider af grænsen lære at arbejde med tegning og
grafiske udtryk, farvelære og billedkomposition. Der vil være tre indledende workshops i hhv.
Sønderborg og Flensburg samt to fælles workshops for alle familier. Der afholdes to ferniseringer.
Det er meningen, at der skabes to store fælles værker, der efter projektet skal have en fast plads i
hhv. Sønderborg og Flensburg. Projektet skal samtidig være med til at udvikle samarbejdet mellem
Frelsens Hær i Sønderborg og Evangelische Allianz i Flensburg.
Tidspunkt: Oktober – december 2018
Projektpartnere:
Frelsens Hær Sønderborg, Kultur, Event, Idræt og Fritid / Sønderborg Kommune, Kulturbüro der
Stadt Flensburg
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Yderligere: Integrationscenter Sønderborg
Bevilling: 108.770 DKK
Over grænsen

Workshops og kortfilm
Over grænsen er et filmprojekt for unge. Målsætningen er at skabe et kreativt fælleskab over
grænsen for upcoming filmskabere. Deltagerne skal selv skabe alt fra bunden (buttom upprincippet), men bliver støttet hele vejen igennem af fagfolk, som kan komme med råd og
feedback til de unges idéer. Der skal i løbet af projektet afholdes en række workshops og alle
projektets faser skal ledsages af forskellige markedsføringstiltag. Den/de færdige film skal
indsendes til diverse kortfilmsfestivaler i ind- og udland.
Tidspunkt: Juni 2018 – februar 2019
Projektpartnere: WERK, Flensburger Kurzfilmtage
Bevilling: 111.750 DKK
På en eller anden måde … ligeværdig

Dansk-tysk konference om social og inklusiv interaktion gennem æstetisk praksis
Projektet er en praksisorienteret 2-dages konference om emnet inklusion. Der vil være fokus på
faglig udveksling samt overlevering af praksiserfaring og viden.
Ved at se på forskellige tilgange og erfaringer fra Danmark og Tyskland skal deltagerne få nye
perspektiver på emnet. Samtidig skal der skabes interesse for fremtidige grænseoverskridende
forsknings- og praksisprojekter inden for feltet kulturel dannelse. Ud over foredrag, diskussioner
og et kulturelt rammeprogram skal der gennemføres workshops, hvori der deltager mennesker
med og uden handicap. Målet med workshopsene er at udforske muligheder og grænser for en
inkluderende tilgang.
Konference: 25. og 26. oktober, EUF
Målgruppe: Mennesker med og uden handicap med interesse for emnet kulturel dannelse
(kulturformidlere, lærere, pædagoger og studerende)
Projektpartnere: Europa-Universität Flensburg; Institut für Ästhetisch Kulturelle Bildung , UC
Syd, Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste GmbH
Bevilling: 48.000 dkk
SPORTSPROJEKTER
Intro/Optaktsarrangement: Dansk-tysk sportscamp 2020/2021
DGI Sønderjylland og KSV Schleswig-Flensburg har planer om at gennemføre en grænseoverskridende sportscamp for børn og unge i sommeren 2020. Som forberedelse vil de gerne
arrangere en workshop for trænere, instruktører, organisatorer og hjælpere. Målet med
workshoppen er både at planlægge indholdet, men også at udvikle deltagernes sproglige og
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idrætspædagogiske kompetencer.
Tidspunkt: Februar 2019
Projektpartnere: DGI Sonderjylland, KSV Schleswig- Flensburg
Bevilling: 136.000 DKK

