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KursKultur 2.0 støttes økonomisk af partnerne i regionen Sønderjylland-Schleswig, de regionale sportsorganisationer, UC 
Syddanmark, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, Museum 
Sønderjylland, det danske kulturministerium samt af Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein. 

Dette projekt støttes af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

 

Erfaringsudveksling og inspiration i det virtuelle rum 

Digitalt kultur- og netværksmøde den 6. maj kl. 16.30-18 

 

(Region Sønderjylland-Schleswig) Mange dansk-tyske projekter har i det seneste år måttet 

finde på kreative løsninger for at kunne blive realiseret. De virtuelle muligheder er blevet udforsket 

som ramme for erfaringsudveksling, projektplanlægning og projektgennemførsel.  

 

Interregprojektet KursKultur 2.0 inviterer til et åbent dansk-tysk kultur- og netværksmøde, hvor 

emnet netop er kultur i det virtuelle rum.  

Der indbudt 4 projektmagere fra grænseregionen, der vil fortælle deltagerne om deres erfaringer 

under coronaperioden. 

Hovedoplægsholder Karen Qvist Rørsted fra Aarhus fortæller om digitale rum og muligheder for 

samarbejde. Hun vil desuden give et indblik i sit arbejde med unge-, kultur-, musik- og 

kunstprojekter samt præsentere eksempler fra festival- og streetkulturen. 

Mads Urup Paasch fra Sønderborg har sammen med sit team fra ”Myfilm” streamet 

afslutningsarrangementer i det dansk-tyske projekt „Sang uden grænser“ i 2020 og dermed gjort 

det muligt for en stor skare af børn og voksne at deltage i arrangementet virtuelt. Han vil fortælle 

om de tekniske forudsætninger og om digitale muligheder for live-udsendelser. 

 

Digitalt kultur- og netværksmøde den 6. maj kl. 16.30-18 via platformen „zoom“. 

Tilmelding senest 3. maj på: kulturregion@region.dk 

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, og der tilbydes tolkning tysk-dansk hhv. 

dansk-tysk. Det detaljerede program er vedhæftet. 

 

Sidste ansøgningsmulighed for støtte fra kultur- og netværkspuljen 

Interregprojektet KursKultur 2.0 støtter med sine puljer samarbejde og møder på tværs af den 

dansk-tyske grænse. Der er stadig 2 muligheder for, at projektaktører kan indsende deres ideer. 

Ansøgningsfristerne er den 21. juni og den 21. september 2021. Der kan afholdes aktiviteter frem 

til den 30. juni 2022.  

Yderligere information om kultur- og netværkspuljen:  

https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/kultur-netzwerkpool/ 
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KursKultur 2.0 støttes af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. 

 

info: Interregprojektet KursKultur 2.0 kører frem til 31.12.2022. Interregtilskuddet er på knap 16,3 mio. 

DKK (2,2 mio. euro) og det samlede budget er på ca. 23,6 mio. DKK (ca. 3,2 mio. euro). 

 

Partnere: Region Sønderjylland-Schleswig/ Aabenraa Kommune (leadpartner), Tønder, Haderslev og 

Sønderborg kommune, Kreis Nordfriesland/ Stiftung Nordfriesland Schleswig-Flensburg/ Kulturstiftung des 

Kreises Schleswig-Flensburg, Flensburg by, UC Syd, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen 

Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune og Museum Sønderjylland. 

 

Netværkspartnere: Interregprojektet KursKultur 2.0 har mere end 50 netværkspartnere. Delstaten 

Schleswig-Holstein og faggruppen for sport i Region Sønderjylland-Schleswig bidrager sammen med 

projektpartnerne økonomisk til projektet. 

 

 


