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Kamp om støttemidler 

Sidste bevillinger gennem kultur- og netværkspuljen / Elve bevilgede projekter til i alt 2.109.971 

DKK 

 

(Region Sønderjylland-Schleswig)  

De dansk-tyske kulturaktører er tilbage igen. Efter en lang coronarelateret pause og stor 

tilbageholdenhed har de danske og tyske kulturaktører igen mod på samarbejde og er kommet 

med mange spændende projekter til kultur- og netværkspuljens sidste ansøgningsrunde. Elve 

projekter klarede sig gennem bevillingsprocessen, og restmidlerne er nu fordelt. Den dansk-tyske 

grænseregion kan se frem til mangfoldige projekter og aktiviteter. Der er noget for enhver, alt 

efter smag og behag: nye tiltag omkring formidlingen af vikingetiden, kunstneriske nyfortolkninger 

af kulturarven og unges bud på en anderledes byformidling, digitalisering, dans, musik eller 

interkulturelle tilbud til skoleelever. 

 

- Vi havde alle imødeset denne sidste ansøgningsrunde med en vis nervøsitet efter en lang periode 

præget af usikkerhed, men ansøgningerne oversteg vores forventninger. Det er en gevinst for den 

dansk-tyske grænseregion, når det kulturelle samarbejde henover grænsen trives. De bevilgede 

projekter vil ikke blot give nye oplevelser til borgerne men også fremme netværk, der på sigt kan 

styrke det grænseoverskridende samarbejde, siger Kjeld Thrane, formand for bevillingsudvalget 

KursKultur 2.0. 

 

Side 2 i denne pressemeddelelse indeholder en kort beskrivelse af projekterne, og den kan også 

ses på hjemmesiden  www.kulturfokus.dk. 

 

Siden den første ansøgningsfrist i efteråret 2019 er der blevet ydet støtte til i alt 39 projekter med 

en samlet volumen på ca. 6 mio. DKK. Projektaktiviteterne skal være afsluttet inden den 

31.7.2022. 

 

Muligheder i transportpuljen 

Det er fortsat muligt at søge om støtte til møder på tværs af grænsen mellem børn og unge under 

26 år og til ture til nabolandet. Skoler, foreninger og andre institutioner, som arbejder med børn 

og unge, kan søge om støtte til transport, entré til museer og kulturinstitutioner og honorar til fx 

naturvejledere eller guides. Formålet er, at børn og unge beskæftiger sig med nabolandets kultur 

og sprog. Besøg i nabolandet uden partner støttes med maks. 11.175 DKK, og med partner er 

støttebeløbet maks. 14.900 DKK.  

http://www.kulturfokus.dk/
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Yderligere informationer om støttemulighederne: 

https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/ 

 

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. 

 

 

 

Oversigt nye projekter 

 

Hedeby-Danevirke-Jelling – en kongelig trekant i vikingetiden 

Ansøgerne ønsker med projektet at formidle den fælles kulturarv og regionens historie i 

vikingetiden til et bredt publikum i den dansk-tyske grænseregion. Det er planen sammen at få 

lavet en animationsfilm, der fortæller historien om en "rejse" fra Hedeby, over Danevirke til Jelling 

i midten af 980'erne og således synliggøre de tre lokaliteters betydning for Jellingkongerne i 

vikingetiden. Når filmen er færdig, vil den blive brugt i partnernes formidling på museerne, på 

sociale medier samt i verdensarvsregionerne Jelling og Hedeby-Danevirke, hvorved formidlingen af 

de arkæologiske verdensarvssteder udvides med en særlig grænseoverskridende komponent. 

Projektpartnere: Kongernes Jelling, Wikingermuseum Haithabu, Danevirke Museum og 

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 

Bevilget støttebeløb: 229.577 DKK 

 

Transformationer i ler 

Grundidéen er, at en museumsgenstand fra hver samling bliver udleveret til en kunsthåndværker 

på den anden side af grænsen. Denne fortolker genstanden og skaber således et nyt kunstværk. 

Derefter skal yderligere en række kunsthåndværkere fortolke de foregående værker uden at kende 

originalen – lidt i retning af hviskeleg. Til sidst samles både originalerne og de nye genstande i en 

udstilling, der bliver vist på begge sider af grænsen.  

Elever fra 6. klassetrin bliver inviteret ind for at se udstillingen og beskæftige sig med regionalt 

kunsthåndværk og sammenhængen mellem form og funktion. Parallelt hermed skal der udvikles et 

katalog og materiale til skolerne. Foruden en stærk lokal forankring af deres samlinger håber 

projektpartnerne at knytte nye grænseoverskridende kontakter til kunsthåndværkere/keramikere i 

dette nyetablerede projektpartnerskab. 

Projektpartnere: Ehlers Samlingen – en del af Historie Haderslev, Christian Lassens 

Mindegaard og Gemeinde Jardelund 

Bevilget støttebeløb: 230.000 DKK 

 

https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/
http://www.interreg5a.eu/
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Tågens syerske 

Elever fra hver af de to projektpartnere arbejder med enkelte kreative sceniske områder 

(dans/kostume/scenografi) i workshops under professionel vejledning af fem kunstnere.  

Der er planlagt to forlængede øveweekender, hvor børnene og de unge kan lære hinanden endnu 

bedre at kende, og danseteaterforestillingen bliver opført. Ud over kreative udtryksformer skal 

eleverne frem for alt også tilegne sig interkulturelle kompetencer. Der tilstræbes dog også 

langsigtede partnerskaber mellem de deltagende klasser og udveksling mellem lærere og 

kunstnere. 

Projektpartnere: Tønder Kulturskole og Heinrich-Heine-Schule, Büdelsdorf 

Bevilget støttebeløb: 219.134 DKK 

 

Sommercamp 2022 

Sommercamp 2022 er et ferietilbud med aktiviteter inden for dans, skuespil, sang, elektronisk 

musik og film. Under vejledning af professionelle workshopledere tilbringer danske og tyske børn 

og unge en uge sammen. Et tosproget ungdomslederteam med erfaring på kulturområdet vil indgå 

som medhjælpere. Tilbuddet har til formål at knytte nye venskaber, udvikle interkulturelle 

kompetencer og samtidig vække interesse for kulturelle aktiviteter. For de involverede 

organisationer er projektet desuden en god mulighed for at danne netværk. 

Projektpartnere: Aabenraa Kommune, Kultur og fritid, Kinder- und Jugendbüro der 

Stadt Flensburg og Performance Akademi Sønderborg / Sønderborg Musikskole 

Yderligere partnere: Theaterschule Flensburg, Kreis Nordfriesland, Fachdienst Jugend, Familie und 

Bildung, Haderslev Kommune / Performance Akademiet, Bund Deutscher Nordschleswiger, 

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Kulturelt Samråd i Aabenraa Kommune, 

LAG Spiel und Theater in SH, Næstved Kommune, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger 

Tønder Kommune og Kultur & Fritidsforvaltningen 

Bevilget støttebeløb: 399.600 DKK 

 

 

 

 

 

Sommerbarok 2022 

Foreningen Cantabile og Schloss Gottorf samarbejder omkring barokmusik på forskellige planer. I 

det 17. århundrede var Gottorp Slot et kulturelt centrum for kunst, videnskab, poesi og musik i 

hele Europa. Hen ved 2.000 af de værker, der er opført og til dels også komponeret på slottet, 

findes i samlingen "Bokemeyer Sammlung". Mange af disse værker er aldrig blevet udgivet. Som 

led i Sommerbarok-projektet skal en musikforsker gøre nogle af stykkerne tilgængelig, så de kan 
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blive indøvet af et ensemble på en workshop af en uges varighed under ledelse af Peter Spissky og 

opført. Som led i workshoppen vil der også blive holdt et offentligt foredrag om barokmusik. 

Som afslutning er der planlagt en række offentlige koncerter i Schlosskapelle på Gottorp Slot samt 

i Søstrehuset i Christiansfeld.  

Projektpartnere: Foreningen Cantabile, Haderslev og Stiftung Schleswig-Holsteinische 

Landesmuseen Schloss Gottorf 

Bevilget støttebeløb: 202.815 DKK 

 

Portræt af Haderslev 

Målet med projektet er at opbygge et samarbejde mellem de tre deltagende institutioner og især 

knytte kontakter mellem de unge i Kunsthal 6100's Onsdagskollektiv og de studerende fra de to 

uddannelsesinstitutioner. Projektet er et udviklingssamarbejde, hvor der skal skabes fotoprojekter 

til det offentlige rum i Haderslev, som portrætterer byen og dens borgere på utraditionel vis.  

Efter en indledende idégenereringsfase skal der afholdes en masterclass i Kiel, hvor de studerende 

udvikler egne idéer til fotoprojekter under vejledning af professionelle fotokunstnere. 8-10 af de 

studerende fra Kiel skal så eksekvere deres projekter i Haderslev til sommer. Resultaterne bliver 

udstillet i det offentlige rum i byen.  

Projektpartnere: Kunsthal 6100, Haderslev og Muthesius Kunsthochschule, Kiel 

Yderligere partner: Professionsbachelor Grafisk Kommunikation (Skolen for Visuel Kommunikation), 

UC-SYD 

Bevilget støttebeløb: 244.490 DKK 

 

Digital_K 

Idéen er at etablere et netværk, hvis medlemmer diskuterer og behandler emnefeltet digitalisering 

og dens indflydelse på kunst, kultur og samfund samt udvikle projekter, aktiviteter og tilbud med 

afsæt heri. Konkret skal der i den forbindelse afholdes en konference med relevante aktører fra 

hele regionen. Som forberedelse skal der afholdes to mindre workshops, der fungerer som en 

kreativ ramme for brainstorming. Alle arrangementer dokumenteres bredt, så resultaterne kan 

gøres tilgængelige for en bred kreds af interesserede. Projektet har som formål at forankre 

netværket inden for digital kunst på lang sigt.  

Projektpartnere: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, define, Sønderborg og In Kürze 

Kunst e.V., Flensburg 

Yderligere partner: Fachhochschule Kiel, Institut für Angewandte Informatik 

Bevilget støttebeløb: 50.289 DKK 

 

Vikingetræf på tværs af grænsen 

De deltagende organisationer ønsker med projektet at stimulere til grænseoverskridende dansk-

tyske møder mellem Schleswig og Midtsjælland. Som omdrejningspunkt for dette møde er valgt 
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emnet "vikinger", som der er stor interesse for i begge lande og skal ses som en del af den fælles 

kulturarv. Projektet har som formål at bringe brugere af Stadtbücherei Schleswig samt medlemmer 

af de respektive lokalforeninger under SSF og Grænseforeningen sammen og derved fremme den 

personlige og sproglige udveksling.  

Projektpartnere: Grænseforeningen Sorø og Stadtbücherei Schleswig 

Yderligere partnere: Grænseforeningen København og Sydslesvigsk Forening Distrikt Slesvig 

Bevilget støttebeløb: 25.516 DKK 

 

Skolen og museet - lærerrollen i et eksternt læringsmiljø  

Målet med projektet er at udvikle og afprøve undervisningsforløb i det nyetablerede 

Bevaringscenter under Museum Sønderjylland. Centret rummer bl.a. hele museets natur- og 

kulturhistoriske magasin, forskellige konserveringsværksteder og undervisningslokaler. Tidligere 

projekter har vist, at der ved udvikling af skoletilbud bør være større fokus på at afstemme både 

museets og lærernes forventninger, både hvad forberedelsen af et museumsbesøg, selve besøget 

og efterbehandlingen i skolen angår. Som led i projektet skal indhold og metoder afprøves i 

samarbejde med to meget forskellige skoler (Freie Waldorfschule Flensburg og Lornsenschule 

Schleswig), så de konkrete erfaringer kan indgå i udviklingen. Arbejdet med autentiske genstande 

vil være omdrejningspunkt.  

Projektpartnere: Museum Sønderjylland og Freie Waldorfschule Flensburg 

Bevilget støttebeløb: 105.250 DKK 

 

Stop-Motion og Animation  

Stop-Motion er en enkel animationsteknik, som selv elever på 5.-7. klassetrin kan bruge til at lave 

kreative film og fortælle korte historier med. Som led i projektet skal otte danske og otte tyske 

klasser arbejde sammen klassevis til en workshopdag og sammen producere små animationsfilm 

under professionel vejledning. Eleverne skal i den forbindelse samarbejde med hinanden, hvor den 

nødvendige sproglige kommunikation imidlertid er begrænset, da figurerne modelleres med 

hænderne, og meget giver sig selv i procesforløbet. Dagen slutter med, at eleverne vælger to film 

pr. workshop, som senere bliver vist til en gallafest i Haderslev. Her uddeler en fagjury priser til de 

udvalgte 16 produktioner i forskellige kategorier (action, humor, æstetik osv.).  

Projektpartnere: Haderslev Kommune og Bernstorff Gymnasium, Kreis Schleswig-

Flensburg 

Bevilget støttebeløb: 253.300 DKK 

 

Grænseløs kulturformidling 

Afsøgning af muligheder og barrierer for digital formidling af den fælles dansk-tyske kulturarv. For 

ansøgerne handler det om at afdække behovene og forudsætningerne på begge sider af grænsen 

og finde mulige interessenter til et fremtidigt samarbejde. Der er planlagt en workshoprække 
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bestående af en fysisk endagskonference i Ringsted og to virtuelle workshops, der tager afsæt i 

konferencen. Det skal således undersøges, hvordan digitale formidlingsformer kan gøre den dansk-

tyske kulturarv tilgængelig og udbrede kendskabet til den fælles historie. 

Projektpartnere: Museum Vestsjælland og Oldenburger Wallmuseum 

Bevilget støttebeløb: 150.000 DKK 

 

Info: Interreg-projektet KursKultur 2.0 slutter den 31. december 2022. Interreg-tilskuddet er på 16.390.00 

DKK/ 2.200.000 Euro og det samlede budget udgør ca. 23,6 mio. DKK/ 3,2 mio. Euro. 

 

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

Sønderborg kommune, Kreise Nordfriesland/ Stiftung Nordfriesland og Schleswig-Flensburg/ Kulturstiftung 

des Kreises Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, UC Syd, Europa-Universität Flensburg, 

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

 

Netværkspartnere: Projektet KursKultur 2.0 har over 50 netværkspartnere. Land Schleswig-Holstein og 

faggruppen Sport i Region Sønderjylland-Schleswig bidrager økonomisk til projektet.  

 

Støttehenvisning 

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu 

http://www.interreg5a.eu/

