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2022 Pressemeddelelse 02, Padborg 2022-08-24 

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig inviterer til workshop om natur, klima og 

bæredygtighed 

Hvordan kan kunst og kultur bidrage til en mere bæredygtig adfærd? Dette spørgsmål sætter 

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig fokus på som del af ”Kulturtræf 2022”. 

(Region Sønderjylland-Schleswig) Konferencen Kulturtræf 2022 finder sted torsdag den 22. 

september fra kl. 9.30-18.00 på Engelsholm Højskole, Engelsholmvej, 7182 Bredsten. 

Grøn omstilling, klimavenlige løsninger og et større fokus på naturen er højtaktuelle emner. Men 

hvilken rolle kan kunst og kultur spille i den sammenhæng? Kan kunsten og kulturen bidrage til en 

mere bæredygtig adfærd, og hvor er der muligheder og udfordringer? Hvilke potentialer rummer 

emnerne ift. det dansk-tyske samarbejde? Det stiller vi skarpt på i denne praksisorienterede 

workshop.  

Formand Erik Kennel, Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig glæder sig til workshoppen: 
- Som tysk kulturpolitiker fra vestkysten ser jeg dagligt, hvilke store udfordringer 
klimaforandringerne giver os. Jeg er overbevist om, at kunst og kultur kan bidrage til at gøre folk 
endnu mere opmærksomme på klimaproblematikken. Men naturen og klimaet kender ikke 
grænser, hverken mellem lande eller kommuner. Komplekse udfordringer kræver samarbejde, og 
derfor glæder jeg mig til Kulturtræf 2022. Her vil vi sammen med aktører fra Danmark og det 
nordtyske område udvikle ideer, projekter og samarbejder, der kobler kultur, natur og 
klimaforandringerne.  
 
Deltagerne bliver aktivt involveret i workshoppen ved hjælp af kreative metoder. Workshoppen 

bliver styret af virksomheden Minc fra Kiel, som har speciale indenfor facilitering af 

designprocesser med fokus på bæredygtig udvikling. Workshoppen finder sted på dansk, tysk og 

engelsk, og der vil være simultantolkning mellem dansk og tysk. 

Om Kulturtræf 2022 

Den dansk-tyske konference "Kulturtræf 2022" skal samle aktører i Syddanmark og Nordtyskland 

og udvikle nye ambitiøse kultur- og natursamarbejder. I smukke rammer på Engelsholm Højskole 

mødes deltagerne i kreative workshops. Her får de både næring til sanserne gennem kulturelle 

oplevelser og selv mulighed for at udfolde egne ideer i kreative dialogworkshops med andre 

deltagere. På dagen vil der være besøg af forskellige fonde, så de gode idéer har mulighed for at 

blive realiseret. Deltagerne vil desuden blive opdateret på trends og tendenser i forhold til emnet 

kultur og natur, og de har mulighed for at møde og netværke med aktører på tværs af hele det 

syddanske og nordtyske område. 

Konferencen er et samarbejde mellem kulturaftalerne Sønderjylland-Schleswig, Fyn og 

Trekantområdet samt Region Syddanmark. 



 

 

Region Sønderjylland- Schleswig 

Lyren 1 ● DK-6330 Padborg 

Tel. +45 7467 0501 ● Fax +45 7467 0521 

www.region.dk ● www.region.de ● www.pendlerinfo.org 

www.kulturfokus.dk ● www.kulturfokus.de  

 

Tilmelding 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/k8tht2b4w0 - vælg temasporet natur, klima og 

bæredygtighed. 

Gratis deltagelse med Ticketcode schleswig.sonderjylland.Kulturtraef222022 

(først til mølle) 

 

Ticketcoden kan også bruges ved tilmelding til et af konferencens andre temaspor. Læs om alle 

temaspor og selve konferencen på vores hjemmeside www.kulturfokus.dk 

Der tilbydes gratis bustransport for deltagere i Region Sønderjylland-Schleswig. Deltagerne 

kontaktes efter tilmelding. 
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