
  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Efter en lang periode uden mulighed for at synge sammen, er det nu blevet tid til at genoptage 
Interregprojektet, hvor der er blevet komponeret et dansk-tysk korværk, som kun nåede at blive 
opført af elever i Sønderborg, november 2021. Tanken var, at sangene også skulle synges på tysk 
side af danske og tyske elever. 
Interreg/KursKultur 2.0 projektet ”Grænseklang/Grenzklang” inviterer derfor tyske og danske skoler 
nord og syd for grænsen til at deltage i korprojektet ”Grænseklang”, der vil forløbe fra maj til 
september 2022. 
 
Samlet projekt- og tidsplan: 
 
Lærerkursus for tysk-, dansk- og musiklærere nord og syd for grænsen: 
Tirsdag den 10.5.2022 kl. 13.30-16.00 
Sted: Cornelius Hansen Skole, Alter Kupfermühlenweg 15, 24939 Flensburg. 
 
Indhold: 
Musiklærerne præsenteres for alle 6 sange på kurset, og de arbejdes igennem sammen med 
komponisten Anders Møller. I de efterfølgende måneder øver skolerne hver for sig og mødes så 
igen til en fælles kordag med efterfølgende koncert, der ledes af Anders Møller. Der vil være 
professionelle musikere, som ledsager sangene på kordagen. 
 
Kordag med koncert for lærere og deres elever: 
Onsdag den 14.9.2022 i Idrætshallen, Moltkestraße 20c, 24937 Flensburg 
Der øves fra kl. 10.00-14.30 med dirigent Anders Møller, koncert kl. 15.00-16.00.  
 
Tilmelding:  
Til: Mai Borup Uhre (MBCH) mbch@ucsyd.dk +45 7266 5822 – senest den 1.5.2022  
Vær opmærksom på at tilmelde antal elever til kordagen – og antal deltagende musiklærere til 
kursus og kordag. 
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Grænseklang / Grenzklang 
 
Invitation til musik- og sproglærere nord og syd for grænsen. 
 
Målgruppe: 4.-7. klasse 
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Man behøver ikke at have et kor – almindelige sangglade klasser kan også deltage. Sangene er 
enkle og iørefaldende og kan efterfølgende bruges i den almindelige undervisning både i musik og i 
tysk/dansk. 
Sanghæftet ”Grænseklang” består af seks iørefaldende nykomponerede sange i forskellige 
fængende genrer komponeret af den danske komponist Anders Møller, som har mange års erfaring 
i at arbejde med kor og skoleklasser. 
I sangteksterne mødes det tyske og danske sprog, som ”rimer på tværs” af hinanden og giver en 
god mulighed for at se nabosproget i et nyt lys. Teksterne er blevet til med input fra tyske og 
danske elever, som er blevet stillet over for spørgsmålet: Hvad optager jer i jeres dagligdag? 
Teksterne er skrevet i et tæt samarbejde mellem tekstforfatteren Mette Møller og sprogkonsulent 
Adeline Raahauge Muntenjon. 
 
Projektpartnere nord og syd for grænsen: VidensBy Sønderborg og Kreismusikschule Schleswig-
Flensburg, KursKultur 2.0 – Region Sønderjylland-Schleswig DK med kultur- og netværkspuljen 
samt sprogpuljen. 
 
Der er også udarbejdet et nyt dansk-tysk undervisningsmateriale ”Sprogklang”, som har referencer 
til de nykomponerede sange og som giver et bud på et nyt og innovativt sprogsyn. Begge 
materialer er gratis og kan findes på hjemmesiden kulturakademi.dk|de 
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