
K22 ER UDVIKLET, STØTTET OG BLIVER ARRANGERET AF Region Syddanmark, Kulturregion Sønderjylland- 
Schleswig, Kulturregion Trekantområdet og Kulturregion Fyn i samarbejde med Engelsholm Højskole.

Kære kultur- og naturven 
Det er en glæde at kunne invitere dig med til Kulturtræf 2022 
- K22. Det helt nye kulturtræf for aktører inden for kultur- og 
naturområdet på tværs af Syddanmark og Nordtyskland.

Årets tema er kultur og natur, fordi Syddanmark og grænse-
området har et blomstrende kulturliv og en enestående na-
tur- og kulturarv. Det rummer store potentialer, som vi gerne 
vil rykke mere i fokus og opdyrke endnu mere.

Kulturtræf 2022 handler om idégenering, projektudvikling 
og netværksopbygning. Via kreative og sanselige works-
hops vil du som deltager bl.a. skulle drøfte og undersøge 
hvordan natur- og kulturindsatser kan bidrage til trivsel og 
fællesskaber og familieoplevelser i regionen, kan styrke vo-
res klimabevidsthed og klimaløsninger, og hvilken rolle kul-
tur- og natursatsninger kan spille i bosætnings- og tiltræk-
ningsstrategier.

NORDTYSKLANDSYDDANMARK

INDBYDELSE

DE FIRE TEMASPOR

Natur, klima og bæredygtighed

Natur, kultur og regional udvikling 

Oplevelser for børn og familier 

Sundhed og Livskvalitet 

kultur
og natur

Gå ikke glip af inspirerende oplæg og workshops med dyg-
tige, nyskabende kultur- og naturaktører fra Danmark og 
Tyskland.

Oplev blandt andet: 

Hovedtaler: Seismonaut, Michael Radmer Johannisson / 
Deep Forrest Artland, Kristina Thormod Taaning

Moderator: Peter Thor Andersen, direktør for Øhavsmuseet

Workshopfacilitatorer og naturinspiratorer: ViNatur /  
Yogakoncerter / Natur-litt / Svend-Allan Sørensen /  
ThincMinc / Creative Without Nature / m.fl.

I løbet af sommeren tilføjer vi en lang række navne til pro-
grammet, følg med og find inspiration under temasporene 
på kulturtraef.dk eller følg os på Facebook.
Læs hele programmet på vores hjemmeside her

TILMELDING

Du kan tilmelde dig Kulturtræf 2022 her eller via vores hjem-
meside kulturtraef.dk

Pris: kr. 350,- (inkl. moms) inklusiv workshopdeltagelse og 
forplejning.

Billetsalget er startet og tilmelding er først-til-mølle. Der er 
begrænset antal pladser på de enkelte temaspor - så tøv 
ikke med at tilmelde dig.

Du tilmelder dig et af temaerne, når du køber billetter.

Konferencen foregår hovedsageligt på dansk, men hoved-
programmet og temaspor: Natur, Klima og Bæredygtighed 
simultantolkes mellem dansk og tysk.

PRIS 

KR. 350,-
TILMELDING 

TILMELD DIG HER
TILMELDING INDEN 8. SEPTEMBER

HVOR 

ENGELSHOLM
HØJSKOLE

HVORNÅR

torsdag 22.09.22
kl 9.30--18.00

http://kulturtraef.dk
https://www.facebook.com/Kulturtr%C3%A6f-112935458092312
https://kulturtraef.dk/program/
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/k8tht2b4w0
http://kulturtraef.dk
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/k8tht2b4w0
https://www.google.com/maps/place/Engelsholm+H%C3%B8jskole/@55.7157558,9.3120849,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc08e0bf631a1fd11!8m2!3d55.7152312!4d9.3191697

