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Dansk-tysk kulturaftale afsætter millioner til talentudvikling 

Dansk-tysk kulturudvalg godkender et musik- og et idrætsprojekt, der frem til 2024 skal styrke 

børn og unges talentudvikling i grænseregionen. 
 

(Region Sønderjylland-Schleswig) De to første projekter i regi af den nystartede Kulturaftale 

Sønderjylland-Schleswig 2021-24 blev den 26. april bevilget af et enigt Kulturudvalg Sønderjylland-

Schleswig. Dermed er den nye kulturaftale kommet godt fra start og kan allerede i løbet af 2021 

tilbyde konkrete aktiviteter med fokus på talentudvikling inden for musik og idræt.  
 

Kjeld Thrane, formand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, er glad for de nye projekter: - Via 

projekterne satser kulturaftalen på bæredygtige strukturer, der er med til at bevillingerne sætter 

sig spor også efter kulturaftalens udløb. Både musik og idræt kan bidrage til, at børn og unge 

bliver en del af varige grænseoverskridende interessefællesskaber. De positive oplevelser sammen 

med jævnaldrende fra begge sider af grænsen vil forhåbentlig gøre dem til ægte 

grænselandsborgere. 
 

Boost til folkemusikken i grænselandet 

Musikprojektet sætter musikskolesamarbejde på tværs af grænsen, talentudvikling inden for 

folkemusik og inddragelse af unge på dagsordenen. Folkemusikken er en del af grænselandets 

DNA, og der er stort potentiale i at gøre børn og unge interesseret i den fælles kulturelle arv, der 

ligger i folkemusikken. Projektet åbner op for et intensiveret samarbejde mellem de syv danske og 

tyske musikskoler året rundt med den dansk-tyske musikskoledag som omdrejningspunk, samt for 

en styrkelse og videreudvikling af folkBALTICA-ensemblet. Projektaktørerne vil derudover i et 

fælles tredje element etablere et ”Folkakademi”, som skal fremme børn og unges muligheder for 

at dygtiggøre sig i musikalske interessefællesskaber på tværs af grænsen. Projektet har en samlet 

fireårig bevilling på ca. 2,2 mio. DKK. 
 

Nyt bevægelsestilbud til grænselandet 

Idrætsprojektet skal med udgangspunkt i fodbold bidrage til talentudvikling af børn og unge ved at 

inddrage barnets netværk og styrke fællesskaberne omkring barnet. Udover mobile 

bevægelsestilbud i grænselandet vil der derfor også blive etableret tilbud til forældrene samt en 

ung-til-ung mentorordning. Det skal være med til at fastholde de unge talenter i sporten. 

Aktiviteterne vil i første omgang blive rullet ud i Danmark og frem til 2024 i stigende grad 

inkludere tyske deltagere. Projektet har en samlet fireårige bevilling på ca. 2,3 mio. DKK. 

Tovholder for projektet er Sønderjysk Elitesport.  
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