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Danske-tyske kulturfællesskaber og involverende kulturarvsformidling i fokus 

Dansk-tysk kulturudvalg bevilger 5,5 mio. til to store kulturaftaleprojekter 
 

(Region Sønderjylland-Schleswig) Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs to hovedprojekter 

”Rum til fællesskab” og ”Fælles om kulturarv” blev godkendt ved Kulturudvalg Sønderjylland-

Schleswigs møde den 23. september med en rammebevilling på knap 5,5 mio. kr. Projekterne har 

fokus på etablering af kulturfællesskaber henover grænsen og på formidling af kulturarven i 

grænseregionen. Aktiviteterne skal komme borgerne i hele Region Sønderjylland-Schleswig til 

gavn. 

 

Kjeld Thrane, formand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, siger: 

”Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at få to projekter på plads, som alle syv partnerkommuner 

kan stå bag og vil få noget ud af. Det skyldes ikke mindst den involverende proces, som vi 

besluttede tilbage i 2020, og som betød, at alle partnere blev inddraget under udviklingen af 

projekterne. Jeg er sikker på, at det vil bidrage til engagement, ejerskab og forankring af 

projekterne ude i kommunerne. Jeg glæder mig til at følge projekterne frem til 2024.”  

 

En fælles proces giver fælles projekter 

Projekterne er blevet til i en fælles proces, hvor centrale aktører fra kulturaftalens syv 

partnerkommuner fik mulighed for at bidrage med deres idéer. Kulturafdelingen på 

Regionskontoret modtog næsten 50 idéer, som efterfølgende blev smeltet sammen til de to store 

projekter ”Rum til fællesskab” og ”Fælles om kulturarv” under løbende kvalificering af 

kulturaftalens styregrupper. 

 

”Rum til fællesskab” giver plads til at mødes om kulturen 

Omdrejningspunkt for aktiviteterne under projektet ”Rum til fællesskab” er det 

grænseoverskridende møde og dialogen hen over grænsen. Det er centralt, at deltagerne selv 

bliver aktive skabere af kunst og kultur. Således skaber danske og tyske børnehavebørn 

fortællestier til offentligheden, unge skoleelever laver film om at være ung i et grænseland, og 

kulturinstitutioner udarbejder dansk-tyske kulturtilbud med en høj grad af deltagerinvolvering. 

 

”Fælles om kulturarv” engagerer børn og unge  

Også i projektet ”Fælles om kulturarv” er deltagerinvolvering et bærende element. Elever bliver til 

kuratorer af deres egen udstilling og giver deres perspektiv på kulturarven i grænseregionen. 

Via arkitekturforløb får skoleklasser mulighed for at komme med ønsker til udviklingen i 
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deres lokalområde. Og regionens sproglige mangfoldighed bliver synliggjort ved hjælp af ord i det 

offentlige rum på dansk, tysk, frisisk, plattysk og sønderjysk. 

 

Som afslutning på Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 vil der i 2024 blive afholdt en 

dansk-tysk kulturuge, hvor projektaktiviteter fra begge indsatsområder vil blive præsenteret for 

den brede befolkning. 

 

Læs mere om projekterne på www.kulturfokus.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


