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1 19/14158 Sønderjydsk
Forsøgsscene v/ formand
Ole Gaul Nilum
Smedebakken 2, 6300
Gråsten

Samlede
Ansøgt
Adm.
URU 22-05Projektresumé og administrativ vurdering
udgifter
tilskud
indstiller
19
1.218.000
130.000
130.000
Grænsedragning
Sønderjysk Forsøgsscene er en sammenslutning af seks amatørscener i Sønderjylland. Der søges midler til
et egnspil som omhandler den nye grænsedragning i 1920. Stykket skal baseres på autentiske beretninger
og skal skildre konsekvenserne af grænsedragningen for befolkningen i grænselandet, hvor grænserne i
folks hjerter ikke er helt så simple at have med at gøre, og mange dramaer udspillede sig i tiden efter.
Alligevel er der 100 år efter meget at fejre.
Målgruppe: Hele befolkningen i Sønderjylland og den nordlige del af Slesvig. 50-70 skuespiller, statister mv.
er tilknyttet, samt en professionel instruktør og forfatter.
Tidsplan: Projektet gennemføres i perioden 8-18 juni 2020, 6 opførelser.
Effekt: Ansøger forventer 2000 - 2500 tilskuere. Stort ejerskab i amatørteaterkredse på tværs af
grænselandet.
Administrativ vurdering af projektet:
Projektet har fokus på, at genforeningen også skabte udfordringer ikke mindst for det tysksindede mindretal i
Sønderjylland. Der er et bredt samarbejde amatørteatrene imellem om denne fælles satsning om et centralt
emne omkring genforeningen. Projektet indstilles til tilsagn.

2 19/14161 Lindø Concert Band
v/ Vagn Hansen,
Vestergade 142
5300 Kerteminde

Harmoniorkesterkoncert og beretninger fra Sønderjylland
En fælleskoncert på Munkebo Bakke med musik og fællessang skal fejre 100 året for genforeningen. I
koncerten indgår harmoniorkester samt en konferencier fra Sønderjylland, som bidrager med beretninger og
fortællinger fra sønderjylland.
Målgruppe: Borgerne i området.
Tidsplan: Koncerten afholdes 14. juni 2020
Effekt: Ansøger forventer 100 - 200 deltagere
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Administrativ vurdering af projektet:
Det vurderes at projektet er meget lokalt, og har en svag tilknytning til genforeningen og de øvrige
genforeningsaktiviteter. Indstilles til afslag.
3 19/14163 Grænseforening Kreds
20,
Skovbrynet 1, 7183
Randbøl

Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden - en moderne folkefest i Jelling
Ansøger er en sammenslutning af fem lokalforeninger (Horsens, Fredericia, Vejle Kolding og Vejle
Vesteregn). Der søges midler til en folkefest i Jelling. Arrangementet har hovedtemaerne: fremtidens
erindring; grænser for identitet og Jelling som grænseby og centrum for national identitet. Børn og unge er i
fokus, og inviteres til at give deres bud på hvilken betydning grænser vil få for vores fremtidige identitet. I
programmet indgår konferencer og debat; musik, kurser og undervisning, besøg af elever fra Gottorpskolen i
Slesvig, mv.
Målgruppe: Borgere i Region Syddanmark og det sydlige Region Midtjylland, historieundervisere,
historieinteresserede, skoleelever og lærere fra hele landet (konkurrence om fremtidens mindesten)
Tidsplan: Folkefesten holdes 24.-25. april 2020 (for at undgå sammenfald med andre aktiviteter.)
Effekt: Ansøger forventer ca. 5000 deltagere til arrangementet. 1000 børn deltager i konkurrence om
fremtidens mindesten.
Administrativ vurdering af projektet:
Projektet kan være med til at skabe opmærksomhed om Jellings tilknytning til grænseområdet - og for
betydningen af Jellingstenen som national markør. Bl.a. blev Jelling Lærerseminarium oprettet for at kunne
uddanne nationalt sindede lærere, som ville virke for danskheden i Slesvig, og modtog i 1862-1920
dansksindede seminarister fra Slesvig/Sønderjylland. Det er bredt koordineret satsning. Ansøger har været i
tæt dialog med Genforeningssekretariatet. Projektet indstilles til tilsagn.

4 19/14211 Christiansfeldt skole og
Sjølund-Hejls skole

Skoleprojekt for Sjølund-Hejls Skole og Christiansfeldt Skole
Christiansfeldt Skole og Sjølund - Hejls Skole vil gennemføre et skoleprojekt hvor eleverne på skolerne lærer
om Genforeningen.
Målgruppe: Elever på de to skoler
Tidsplan: Marts 2019 - Juni 2020
Effekt: Ialt ca. 580 elever er involveret i og vil få udbytte af projektet
Administrativ vurdering af projektet:
Projektet indstilles til afslag, da projektet i overvejende grad er et temaprojekt på skolerne, som ikke bidrager
med egne genforeningsaktiviteter og er for en lukket målgruppe. Skolerne besøger steder med relevans for
genforeningsfejring, og tilkøber en optræden v/ Sigurd Barrett. Indstilles til afslag.

5 19/14221 Sprogforeningen, v/
De forbudte sange - Den ufortalte historie
Folkehjem, Haderslevvej Der søges midler til muliggørelse af en koncertrække,der sætter fokus på de danske sange, som var
7, 6200 Aabenraa
underlagt tysk censur i Slesvig-Holsten. Der spilles koncerter i hele regionen.
Målgruppe: Borgere i Region Syddanmark
Tidsplan: Juni 2020 - udgangen af 2020
Effekt: Ansøger forventer over 10.000 personer til de 25 koncerter
Administrativ vurdering af projektet:
Det vurderes, at projektet fortæller et vigtigt kapitel om de 24 sange, som blev forbudt i Den blå Sangbog fra
preussisk side i 1898. Det samlede budget til projektet er til honorar til kunstnere, bestående af Bodil
Jørgensen og trio, og udgifter til truppens rundtur til forsamlingshuse o.lign. i regionen. Der er allerede
etableret forhåndsaftaler med en lang række lokale arrangører, som har tegnet sig for 24-25 koncerter.
Tilskud til projektet skal medvirke til at holde billetpriser nede, og til at koncerterne kan være tilgængelige i
mange sammenhænge, både i regionen og andre steder i landet og i Slesvig. Af hensyn til en overordnet
prioritering af midlerne foreslås et mindre tilskud end ansøgt.

6 19/14222 Forsamlingshuset,
Hjerndrup Sognegård,
Hjerndrupvej 114,
Hjerdrup, 6070
Christiansfeld

MINI-Mindepark, Hjerndrup Sognegård
Projektet omhandler genskabelse af en mindepark omkring Genforeningsstenen ved forsamlingshuset
Hjerndrup Sognegård
Målgruppe: Lokale borgere
Tidsplan: marts 2019 - juli 2020
Effekt: ca. 75 personer ved indvielse
Administrativ vurdering af projektet:
Hovedparten af projektets budget består af anlægsaktiviteter (brosten, støbning mv) og derfor ikke er
støtteberettiget.
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7 19/14226 TV-SYD
Media Park 1, 6000
Kolding

Samlede
Ansøgt
Adm.
URU 22-05Projektresumé og administrativ vurdering
udgifter
tilskud
indstiller
19
775.000
300.000
250.000
TV-SYD Tour 2020
TV-Syd søger midler til produktion af en række talkshows om genforeningen, som afholdes i hver af de 7
genforeningskommuner. Det bliver shows af 1½ times varighed, som vil indeholde både oplysende og
underholdende indslag, med tv-klip og publikumsengagerende elementer, og optrædener ved lokale
kunstnere. Der er indgået samarbejde med Museum Sønderjylland om brug af eksperter, der medvirker både
i tilrettelæggelse og i programmerne. Formålet er at formidle de historiske begivenheder i 1920 på en
underholdende og oplysende måde, som især bliver henvendt til de ”ikke-så-historieinteresserede”.
Målgruppe: Alle syd- og sønderjyder over 15 år
Tidsplan: Marts 2019 - juli 2020, idet shows vises i 2020 hver måned jan-juli.
Effekt: To shows transmitteres direkte i TV, resten dækkes grundigt i 19:30-udsendelsen, hvorved 80.000 får
highlights, og 10.000 ser transmissionerne. Ca. 300 til hver optagelse.
Administrativ vurdering af projektet:
Vil øge det generelle vidensniveau for betydningen af Genforeningen for landsdelen og Danmark. Optagelser
vil ske i alle genforeningskommuner, markedsføres bredt via TVSyds egne platforme, udarbejdes på et solidt
vidensgrundlag i kraft af samarbejdet med Museum Sønderjylland. Administrationen finder at det ville være
ønskeligt at programmer også vises i TV-Fyn. Indstilles til et reduceret tilskud på baggrund af prioritering af
midlerne.

8 19/14227 Århus Filmværksted,
Skovgaardsgade 3,
indgang F, 8000 Aarhus
C

DocCamp 2020
Der søges til en camp, hvor 23 unge filmtalenter fra hele Europa laver fem dokumentarfilm under temaet
grænse. Filmene produceres i grænseområdet og fremvise herefter i Sønderjylland, evt. også Odense Film
Festival mv. Projektet bidrager med en nutidig profilering af det sydlige Danmark.
Målgruppe: Filmtalenter
Tidsplan: Filmproduktion april - maj 2020. Premiere i august 2020 i Sønderjylland.
Effekt: Ansøger forventer at flere tusinde borgere vil se de færdige film.
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Administrativ vurdering af projektet:
Projektet indstilles til tilsagn, da projektet forventes at kunne skabe sammenhæng i grænseregionen og har
dermed god tilknytning til 2020 som både genforeningsår og dansk-tysk kulturelt venskabsår. Aktiviteterne
tysk side er støttet af delstatsregeringen.

9 19/14231 Tønder Kulturskole,
Kalejdoskop
Østergade, 6270 Tønder Ansøger ønsker med projektet at skabe en tværfaglig forestilling med teater, musik, ballet og billedkunst i
samarbejde med bl.a. Kreismusikschule. Der samarbejdes med fortælleren Hans Laurens og komponist
Thomas Bryla. Gennem æstetiske processer og med forestillingen som slutresultat bevidstgøres børn og
unge om grænselandets historie og aktualitet. Der indsamles historier til brug forestillingen ved interviews af
museumsfolk, forskere, lokale borgere og i arkiver. Forestillingen skal opføres både på dansk og tysk side af
grænsen.
Målgruppe: Deltagende 120 børn 8-25 år. Forestillingen henvender sig til primært familier i tre generationer.
der ventes ca. 750 publikum fra grænselandet.
Tidsplan: August 2019 - to forestillinger i maj-juni 2020.
Effekt: Der er 2 forestillinger, i Tønder og i Husum. I alt forventes 900 borgere at få udbytte af projektet
Administrativ vurdering af projektet:
Det er et grænseoverskridende projekt, som medvirker til at bevidstgøre unge om grænselandets historie. På
tysk side samarbejdes med No Borders Company i Flensborg (ballet) og Kreismusikschule Nordfriesland
(ungdomssymfoniorkester). Forestillingen spiller to gange (Husum og Tønder) og målgruppen er primært
familier i tre generationer. Det vurderes, at det primært er familier til de deltagende børn og unge i projektet,
og at projektet dermed har en relativt snæver målgruppe. Af hensyn til prioritering af midlerne indstilles til
reduceret tilskud.

10 19/14229 Politikens
Udviklingsselskab,
Rådhuspladsen 37, 1785
København V

Podcast og Events med Politikens Historie
Der søges midler til en podcastserie, fotoudstilling og to live arrangementer om genforeningen. Podcastserie
på 6 afsnit vil handle om livet i grænseregionen fra de tidligste tider til i dag. Fotoudstilling i Sønderborg og
Kbh. tager udgangspunkt i fotos indfanget af Danmarks første pressefotograf Holger Damgaard, som var
ansat på Politiken fra 1908 til 1940. Der er billeder af livet i Sønderjylland og andre dele af DK i tiden omkring
Genforeningen. De viser også unikt billedmateriale af Chr. X's ridt over den gamle grænse.
Livearrangementer afholdes i Sønderborg, endnu et sted i Sønderjylland samt Kbh.
Målgruppe: Historieinteresserede og det yngre publikum
Tidsplan: Slut 2019 - juli 2020.
Effekt: Ansøger forventer at podcasts vil bliver streamet 60.000 gange, at fotoudstillingen vil blive set 10.000
gange og at der vil være 400 tilskuere til live arrangementerne.
Administrativ vurdering af projektet:
Det er et projekt i moderne formidlingsform, som er blåstemplet af præsidiet for GF2020. Realiseres i
samarbejde med Sønderborg Kommune og Golden Days, hvor fotoudstillingen bliver vist i Sønderborg og
Kbh. Projektet vurderes at kunne skabe stor interresse blandt borgere i hele landet, for både fejringen af
genforeningen og grænselandet generelt.
Da ansøger er en virksomhed, kan der ikke ydes tilskud til projektet.

11 19/1422 Danmarks Motor Union,
v/ Christian Kjær,
Brøndby Stadion 20,
2605 Brøndby

FIM Motortour of Nations 2020
Der søges midler til et motorcykelarrangement i grænseområdet. I projektet vil motorcyklister fra hele Europa
køre rundt til forskellige attraktioner som knytter sig til genforeningen.
Målgruppe: MC’er kører fra hele Europa
Tidsplan: 7. - 10. august 2020
Effekt: Der forventes deltagelse fra ca. 400 motercykelister.
Administrativ vurdering af projektet:
Der er ingen udvikling af kulturaktivitet i ansøgningen. Arrangementet udvikles for motorcyklisterne, som vil
få mulighed for at besøge museer, mindesmærker mv. i grænseregionen. Projektet indstiles derfor til afslag.
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12 19/14105 Sønderborg
Ungdomsskole,
Ørstedgade 53, 6400
Sønderborg

Samlede
Ansøgt
Adm.
URU 22-05Projektresumé og administrativ vurdering
udgifter
tilskud
indstiller
19
320.225
250.000
100.000
Human Atlas of CO-existence
UngDanmark er et landsdækkende politisk uafhængigt netværk for unge i ungdomsskolen. Forårs-samlingen
i 2020 lægges i Sønderborg, med temaet: Genforeningen. Min. 200 tyske (fra mindretalsskolerne) og danske
unge i alderen 14-18 år skal i et weekend-forløb i marts 2020 reflektere og arbejde med sameksistens i
forskellige workshops. Slutproduktet skal være en fælles grænsesten som et symbol og mindesmærke, der
samler fortid og fremtid, og som reflekterer demokratiske værdier. Værket skal bestå af min. 100
lerskulpturer (menneskelige figurer) der udgør et "Atlas over Sameksistens". Opsættes ved en ceremoni,
stedet er ikke pt. afklaret. Ledsages af en foto-installation af 200 fotos, der reflekterer over demokratiske
værdier.
Målgruppe: Unge og kunst interesserede
Tidsplan: Vinter 2019 - Juni 2020
Effekt: ansøger forventer 10.000 gæster ved den nye grænsesten
Administrativ vurdering af projektet:
UngDanmark afholder året igennem flere samlinger. På denne samling tages afsæt i genforeningstemaet.
Der ansøges midler til konsulenter til workshops samt materialer til skulpturer og opstilling af disse på
betonsokler (budgetteret til 60.000 kr.). Statens Kunstfond er ansøgt om 83.000 til konsulenterne, og lokale
fonde søges til at dække opholdsudgifter til de unge deltagere mv. Det skønnes at være et projekt, som er
ambitiøs og materialemæssigt bekosteligt. Der indstilles til reduceret tilskud af hensyn til prioritering af
midlerne.

13 19/14108 OPE-N,
Scenekunstforening,
Frødings allé 13, 2860
Søborg.

Gæstebud
Der søges midler til 5 x gæstebud/forestillinger, hvor 12 gæster og et publikum inviteres til et festmåltid og
debat. Der tales om, hvad der skaber os som folk. Gæsterne inviteres ud fra ståsted og deres engagement i
lokalsamfundet. Foregår i Gram Kirke, præstegården i Hostrup, en tysk villa i Aabenraa, menighedet i
Valsbøl (Flensborg Kommune) - mens det 5. skal være på Det Kgl. Teater til den nationale fejring under
"Golden Days" i maj. Ideen er baseret på Karen Blixens "Babettes Gæstebud ". På baggrund af
gæstebuddene produceres en portrætfilm i samarbejde med TV Syd. Gennem "gæsternes" personlige
fortællinger bliver gæstebudet et portræt af hele Sønderjylland. Filmen vises som en del af den nationale
fejring og i udvalgte biografer landet over, og ved CHP:DOX. Musik v/ Esbjerg Ensemble til arrangementerne.
Målgruppe: Alle
Tidsplan: Gæstebud i jan/feb 2020 i Sønderjylland/Flensborg. Film vises til den nationale fejring i maj.
Effekt: 70 gæster, ca. 450 publikummer - derefter både lokal og national eksponering. Tidligere erfaringer
med konceptet viser en samlende effekt på lokalsamfundet, samhøringhed og gensidig forståelse.
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Administrativ vurdering af projektet:
Projektet vurderes at kunne skabe stor interresse blandt borgere, særligt i nærområdet for afholdelse af
gæstebudene, når gæsterne skal udvælges, men også i hele landet. Det vurderes at skabe interesse for
både fejringen af genforeningen og grænselandet generelt. Det bliver et unikt portræt af sønderjyder anno
2020 og de hverdagsliv, der leves i de små lokalsamfund. De lokale præster er værter ved arrangementerne.
Konceptet er nyskabende og originalt, det får god synlighed gennem produktion og visning nationalt af
portrætfilm. Projektet indstilles til tilsagn.

14 19/14097 Christiansfeld Centret
Nørregade 14, 6070
Christiansfeld

Genforeningsfest i Christiansfeld 10. juli
Genforeningsfesten i Christiansfeld vil bestå af forskellige kulturtilbud inden for teater, musik, kultur- og
madhistorie. Herunder sønderjysk kaffebord, musik (jazz fra 1920-erne), levendegørelse/børneteater,
udklædning i historiske dragter, guidede ture, optræden af lokalt band "Præstesønnen". Dagen skal afsluttes
med en koncert for unge og voksne: Bodil Jørgensen synger sønderjyske sange, optræden ved Søren Huus
og Folkeklubben.
Målgruppe: Festen henvender sig til lokalbefolkningen og oplandet til Christiansfeld.
Tidsplan: Festen finder sted på 100-års dagen for Chr. X's ridt over grænsen, 10. juli.
Effekt: Der forventes ca. 2000 deltagere til genforeningsfesten.
Administrativ vurdering af projektet:
Arrangement afvikles som del af kongehusets besøg, og skal bestå af forskellige arrangementer af
involverende og aktiverende karakter. Understøtter Christiansfeld som et centralt sted for genforeningen.
Region Syddanmark er ansøgt om at indgå i partnerskab med Sønderborg Kommune og staten om
medfinansiering af Folkefesten 11. juli i Sønderborg som et fyrtårnsprojekt. Også her planlægges evt.
optræden af Bodil Jørgensen samt 1-2 folkelige hovednavne til koncert-elementet i dette program. På den
baggrund er det administrationens vurdering, at det er to sammenlignelige aktiviteter, omend det er på to
dage efter hinanden og med en vis geografisk afstand. På grund af prioritering af midlerne samlet set
indstilles til tilskud til de aktiverende og involverende aktiviteter i løbet af dagen, men ikke til det musikalske
program.

15 19/14095 Museet på Sønderskov,
Sønderskovgårdvej 2,
6650 Brørup

Grænseruten - 56 års grænsehistorie
Der søges midler til etablering/skiltning af bil - og cykelruter omkring den gamle 1864-1920-grænse. Ruten
skal slynge sig på begge sider af den gamle grænse med beskrivelse af seværdigheder, gamle toldsteder
mv. Dette indebærer bla. opstilling af en række skilte og informationstavler ved eksisterende veje og stier,
samt udarbejdelse og trykning af brochurer, etablering af hjemmeside. Ved åbningen af ruterne i 2020
ønsker ansøger at afholde events, som skal skabe opmærksomhed om ruterne.
Målgruppe: Alle historieinteresserede, lokale, turister
Tidsplan: Juni 2018 - maj 2020. Events afvikles i maj 2020.
Effekt: Ansøger forventer med projektet at kunne tiltrække flere gæster til området.
Administrativ vurdering af projektet:
Esbjerg Kommune har igangsat etablering af ”Grænsestien”, en gå- og cykelruter langs den gamle grænse,
og Vejen Kommune har Kongeåstien. Dette aktuelle projekt skal supplere disse muligheder. Tiltaget kan
medvirke til at øge kendskabet til områder og institutioner omkring den gamle grænsedragning. Der søges
midler til opsættelse af skilte og informationstavler, samt til brochurer. Der søges derudover til 6 lokale
events til åbning af ruterne, hvortil der er budgettet 60.000 kr. Af hensyn til prioritering af midlerne indstilles at
yde tilskud til aktiviteter til markering af åbning af ruterne, under forudsætning af, at der skaffes midler til
etablering af skiltning på anden vis.
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16 19/14082 Dacapo v/ Per Erik Veng,
Worsaaesvej 19, 5.
1972 Frederiksberg C

Samlede
Ansøgt
Adm.
Projektresumé og administrativ vurdering
udgifter
tilskud
indstiller
184.200
150.000
Grænselandets sangskat
I projektet ny-indspilles "sangskatten fra grænseområdet" af det professionelle kor, Musica Ficta, hvorefter
koret synger sangene på en landsdækkende turne, og på Schleswig Holstein Musikfestival i juli 2020.
Udgivelsen planlægges præsenteret ved åbning af Genforeningsåret i januar 2020.
Målgruppe: Sang- og historisk interesseret publikum.
Tidsplan: septemper 2019 - Juli 2020
Effekt: 300 - 400 gæster pr. koncert. Ligeledes vil det være muligt at streame sangene. Der distribueres på
alle tilgængelige elektroniske platforme. Dacapo records havde i 2018 10 mio. streamings på sine udgivelser.

URU 22-0519
0

Administrativ vurdering af projektet: Dacapo Records er det danske statspladeselskab, som udgiver
klassisk dansk musik af højeste internationale standard. Dacapo understøtter dansk musikliv ved at udgive
musik, der ellers ikke ville kunne vinde udbredelse på almindelige markedsvilkår, og ved at promovere
danske komponister i udlandet. Dacapo Edition-S er en selvejende institution, hvis virksomhed primært
finansieres af driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, men øvrige tilskud og
egenindtægter spiller en væsentlig rolle for institutionens virksomhed.
Projektet vil indgå som et professionelt supplement til det landsdækkende sangprojekt i regi af Sangens Hus,
som er indstillet til tilskud som fyrtårnsprojekt. Det kan understøtte den samlede fejring ved at bidrage med
høj kvalitets-indspilning af et repertoire knyttet til regionen og historien.
På grund af prioritering mellem andre parallelle sang- og musikaktiviteter, hvor der indgår en bredere folkelig
og lokal involvering i aktiviteten, indstilles projektet til afslag.

17 19/14238 Holmeå Børnecenter,
Hovborgvej 1, 6650
Brørup

100 år genforening
Holmeå Børnecenter er en børnehave/SFO, som i en emneuge vil gennemføre en genskabelse af Kong
Christian d. X's krydsning af grænsen - udført i børnehøjde, med efterfølgende kagebord. I projektet
undervises af en skuespiller, der laves kostumer, og genskabelse af kongens grænsekrydsning; der laves
plancher og udstilling for forældre, og spilles 1920'er musik i samarbejde med Vejen Musikskole. Projektet
forventer at samarbejde med Sønderskov Museum om deres aktivitet 30. maj 2020 (se projekt 15).
Målgruppe: Projektet er først og fremmest rettet mod børnene på Holmeå Børnecenter
Tidsplan: februar 2019 - maj 2020.
Effekt: ca. 400 deltagere
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Administrativ vurdering af projektet:
Projektet henvender sig til børnene på Holmeå Børnecenter. Det vurderes, at aktiviteten er for lokalt præget,
og projektet indstilles på den baggrund til afslag.

18 19/14243 Schackenborg Fonden,
Schackenborg-dialog 2020
Schackenborgvej 1, 6200 Der søges midler til en række dialogmøder med fokus på de europæriske grænseregioner med mindretal,
Tønder
som ligesom det dansk-tyske grænseland fik nye grænser efter 1. Verdenskrig. Projektet indeholder foredrag
og konferencer om forskellige europæriske mindretal, som skal danne grundlag for debat og reflektion i
forhold til, om det dansk-tyske område kan bruges som forbillede for andre grænseområder.
Målgruppe: Rettet mod flertal og mindretallet syd og nord for grænsen, samt repræsentanter fra andre
grænseregioner. Ud over en kreds, som inviteres syd og nord for grænsen, vil der også være åbent for
publikum.
Tidsplan: April 2019 - Efteråret 2020, 19. marts 2020 holdes hovedkonferencen.
Effekt: Projektet er med til at styrke fortælling om det dansk-tyske grænseland igennem 100 år.
Administrativ vurdering af projektet:
Projektet kan være med til at udbrede den positive fortælling om den dansk-tyske sameksistens i
grænselandet. Der samarbejdes i projektet med European Center for Minority Issues i Flensborg, og Det
Udenrigspolitiske Selskab i Kbh. På grund af prioritering af midlerne indstilles til reduceret tilskud.

19 19/14116 Esbjerg Ensemble,
Norgesgade 19, 6700
Esbjerg

Grænselyst
Esbjerg Ensemble har bestilt et nyt værk af Line Tjørnhøj (musik) og Bent Nørgård (libretto og regi) i
anledning af Genforeningen 2020. Et værk for ensemble, solister og to børnekor. Værket skal opføres på den
store Koncertscene i Musikhuset store sal, i et intimt amfi, hvor musikere, sangere og tilhørere kommer tæt
på hinanden. Værket tematiserer de vilkår og temaer som forelå i den sønderjyske befolkning og er givet en
kunstnerisk udforming for at formidle de kulturelle og eksistensielle aftryk, som processen medførte, igennem
barnets blik.
Målgruppe: Koncertgængere, involverede kunstnere og udøvende børn (90)
Tidsplan: August 2019 -april 2020. Koncerter i Esbjerg, Flensburg og Kbh. primo april, tilbydes ogs andre
koncertarrangører i større byer i Jylland.
Effekt: Der forventes 1000 publikummer til koncerten
Administrativ vurdering af projektet:
Projektet samler mange aktører, både professionelle og børnekor, skaber synlighed og attraktivitet, er
nyskabende og originalt, og af høj kunstnerisk kvalitet. Projektet er udviklet i dialog med
Genforeningssekretariatet og har således fin forbindelse til de øvrige genforeningsaktiviteter i 2020. Projekt
indstilles derfor til tilsagn.

20 19/14122 Foreningen Cantabile, c/o
Maria Johansen,
Thrigesvej 6, 1. tv., 6100
Haderslev

Grænseløst lykkelig
Der søges om midler til et arrangement (mini-festival) på Folkehjem i Aabenraa, som kredser om
grænsebegrebet. Programmet for arrangementet indeholder bla. et dansk/tysk poesimøde, musik v/
strygerkvartet, en koncert med opera og eksperimenterende klassisk musik, foredrag og workshop om
konflikthåndtering, og debat om behovet for grænser, korværk af to kor fra Slesvig-Holsten og Sønderjylland,
fællessang. Arrangement gennemføres evt. også i København (ikke ansøgt).
Målgruppe: Målretter sig de aktive, eksperimenterende, moderne, samfundsorienterede mv. segmenter
Tidsplan: Septemper 2019 - August 2020. Afvikling i Aabenraa 16. maj 2020.
Effekt: 200 - 800 publikummer, 50 deltagere.
Administrativ vurdering af projektet:
Det vurderes, at projektet henvender sig til en relativt snæver målgruppe. På baggrund af denne vurdering,
og da der indstilles til støtte til andre aktiviteter med musikalsk indhold, indstilles til afslag ud fra en
prioritering af midlerne.
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21 19/13958 Kultur- og Borgerforening
Haderslevhus, Slotsgade
33, 6100 Haderslev

Samlede
Ansøgt
Adm.
Projektresumé og administrativ vurdering
udgifter
tilskud
indstiller
153.479
153.479
Talende vægge
Der søges midler til et arrangement på dansk og tysk, med formidling af grænselandets historie relateret til
Haderslevhus. Det nuværende Haderslevhus blev oprindeligt bygget som tysk forsamlingshus i 1902, med
både teaterscene og orkestergrav. I projektet vil forskellige historier fra den fælles dansk-tyske historie bliver
formidlet igennem fortællinger, lyd og billeder. Fortællere vil fortælle beretninger fra husets historie. Efter
arrangementet vil der blive serveret sønderjysk kaffebord (ikke ansøgt)
Målgruppe: Folk med interesse for husets historie/lokalhistorie; børnefamilier,
Tidsplan: Arrangementet forventeligt 12 juli 2020 (hvis der ikke er sammenfald til andre arrangementer).
Effekt: Der forventes omkring 500 gæster til arrangementet

URU 22-0519
0

Administrativ vurdering af projektet:
Aktiviteterne indgår i en relancering af Haderslevhus som kulturhus. Ved rundvisninger i og omkring huset
fortælles om husets og bydelens historie. Det vurderes, at projektet er for lokalt, og det indstilles på den
baggrund til afslag.

22 19/13973 Teater Jævn
Der falder ikke en spurv til jorden
Jaevn, Kollund Byvej 36, Teatergruppen er ny og specialiseret i lokalforankret teater spillet udenfor teatersalen. Denne forestilling skal
7400 Herning
bygge på brevvekslinger mellem unge, sønderjyske mænd og deres hustruer og mødre under 1. verdenskrig.
Forestillingen skal opføres i en række private hjem, som har været omfattet af krig, eksempelvis hjemme hos
krigsveteraner, forældrepar til en dansk soldat, en efterladt hustru mv. To skuespillere opfører et stykke på
baggrund af brevene, som dermed omhandler det unikke i Sønderjyllands deltagelse i 1. VK.
Målgruppe: Krigsveteraner, lokale familier berørt af danske krigsindsatser.
Tidsplan: Indsamling af baggrundsmateriale medio 2019, premiere august 2020, forestillinger 2-4 uger.
Effekt: Der forventes omkring 250 tilskuere fordelt på 10 forestillinger; i researchperioden også
arrangementer med krigsveteraner.
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Administrativ vurdering af projektet:
Projektet er skal opføres i private hjem. Dermed henvender projektet sig til et begrænset publikum, men kan
pga sin form - og indhold - tiltrække sig opmærksomhed. Med fokus på 1. verdenskrig, og med målretning
mod krigsveteraner og deres familier, som "kan opleve at få et talerør", vurderes projektet at fokusere på et
andet aspekt end selve genforeningsfejringen, og indstilles på den baggrund til afslag.

23 19/14061 Kolding Stadsarkiv,
Skolegade 2B, 6000
Kolding
(i samarbejde med
Historie Haderslev)

Stemmeboksen
Der søges om midler til en vandre-installation i form af en stemmeboks. Installationen skal zoome ind på
almindelige mennesker, som levede i grænseområdet 1864-1920, og i forlængelse heraf vil seks personlige
fortællinger med udgangspunkt i hhv Haderslev og Kolding blive udvalg og formidlet i Stemmeboksen. Her
indskrives samtidens helt almindelige mennesker i historien. Mennesker, som ved fotografiets fremkomst
giver os en unik mulighed for at "møde" dem, der ellers ofte er glemt i historiens store pennestrøg.
Målgruppe: Alle
Tidsplan: Oktober 2019 - Marts 2020
Effekt: min 25.000 borgere forventes at få udbytte af projektet.
Administrativ vurdering af projektet:
Der er tale om en fleksibel installation, som kan indgå i skiftende udstillinger og events. Formidling på en
sanselig, folkelig og bredt formidlende måde, der er tilgængelig, hvor borgerne er. Formidler med lyd, lys og
fotos. Indgår i arrangementer både omkring afstemningsdagene og i julidagene, og i alle mindre
arrangementer i hele regionen fra marts til dec. Projektet indstilles til tilsagn da projektet vurderes at kunne
give borgerne til godt indblik i tiden inden genforeningen. Det forudsættes, at udstyr til projektet lejes og ikke
købes. Projektet er koordineret i forhold til Genforeningssekretariatet. På baggrund af prioritering af midlerne
indstilles til et reduceret tilskud.

24 19/13970 Kultur- og
Borgerforeningen
Haderslevhus,
Slotsgade 33, 6100
Haderslev

Fællessang og fællesskabe i grænselandet
Der søges midler til et arrangement med fællessang, hvor der vil blive sunget tyske og danske sange, der
deler samme melodi. Der indbydes kor fra hele Slesvig - men alle kan deltage. Ved arrangementet vil der
være fællesspisning (egenbetalt) og guidet rundvisning.
Målgruppe: Alle
Tidsplan: Arrangementet vil finde sted d. 19. januar 2002
Effekt: Der forventes omkring 500 gæster til arrangementet
Administrativ vurdering af projektet:
Aktiviteterne indgår i en relancering af Haderslevhus som kulturhus. Da projektet vurderes at være lokalt, og
på grund af prioritering af andre korsangrelaterede projekter, indstilles projektet til afslag.

25 19/13967 Ringriderfesten i
Sønderborg,
Ringriderpladsen, 8400
Sønderborg

Sønderborg International Tattoo Show
Der søges om midler til afholdelse af Sønderborg International Tattoo show med deltagelse af orkestre og
militærorkestre, både danske og europæiske. 75-150 musikere inviteres. Arrangementet bygger ovenpå den
årlige ringriderfest i Sønderborg.
Målgruppe: Borgere i grænseregionen
Tidsplan: Shop 11. juli 2020 - som led i Folkefesten i Sønderborg
Effekt: 2200 deltagere
Administrativ vurdering af projektet:
Ringriderfesten og showet er årligt tilbagevendende, og det vurderes at der er en begrænset nyhedsværdi i
projektet. Indstilles til afslag.

26 19/13986 Sønderbog Bibliotek og
Verband Deutscher
Bücherein
Nordschleswig,
Nørre Havnegade 15,
6400 Sønderborg

Møder i Grænselandet
Der søges midler til at skabe og udstille værker, hvor billedkunstnere (medlemmer af
Billedkunstnerforbundet) udformer værker med udgangpunkt i genforeningen. Kunstnerne kan både have
relation til grænselandet, eller ikke have denne relation. Til værkerne vil der blive udfærdiget et digt/tekst af
en digter/forfatter, der forholder sig til værket. Ideen er at sammensætte tyske og danske kunstnere.
Målgruppe: Alle
Tidsplan: Værker færdige nov. 2019. Åbning i Sønderborg 10. februar på afstemningsdagene - udstillingen
turnerer resten af 2020 på biblioteker.
Effekt: Når bredt ud til borgerne ved udstilling på biblioteker. Ny og anderledes vinkel på genforeningen.
Administrativ vurdering af projektet:
Det er et grænseoverskridende samarbejde mellem kunstnere på højt niveau. Det er administrationens
vurdering, at projektet i højere grad er netværksopbyggende for de involverede kunstnere, mens det
vurderes, at projektet i mindre grad understøtter bred folkelig deltagelse, eller henvender sig til et bredere
publikum. Det indstilles på den baggrund til afslag.
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27 19/13994 Dansk Musikerforbund
(DMF), Mjangvej 22,
6470 Sydals

Samlede
Ansøgt
Adm.
URU 22-05Projektresumé og administrativ vurdering
udgifter
tilskud
indstiller
19
888.965
175.965
100.000
DMFs 1920 Orkestre
Der søges om midler til en række orkestre fra 4 sydjyske afdelinger under Dansk Musikerforbund. Orkestrene
oprettes med det formål at kunne spille musik i forskellige genrer fra 1920erne, hvor Dansk Musikerforbund
blev oprettet. Repertoire, musikalske arrangementer, orkestrering, kostumer og scenografi skal samlet sende
publikum 100 år tilbage. Ansøger forventer at orkestrene vil kunne bidrage til forskellige
genforeningsarrangementer i 2020.
Målgruppe: Borgere som deltager i genforenings-arrangementer
Tidsplan: DMFs orkestre er spilleklar 10. jan. - 12. juli 2020.
Effekt: Effekten er vanskelig at vurdere på forhånd, men det forventes, at orkestre vil medvirke som
understøttende indslag ved forskellige genforeningsarrangementer, det royale besøg mv.
Administrativ vurdering af projektet:
Der søges midler til at muliggøre, at en række orkestre kan optræde ved forskellige
genforeningsarrangementer med tidstypisk musik fra 1920'erne i forskellige opsætninger, genrer og
orkesterstørrelser. Orkestrene finansieres derudover ved at blive hyret til at optræde ved forskellige
begivenheder, og der søges også andre fonde. De ansøgte midler skal medvirke til at sikre musik af høj
kvalitet, forberelse, ledelse, iscenesættelse, kostumer mv. Det vurderes, at musikken vil være et væsentlig
indslag ved mange begivenheder i og evt. udenfor regionen. På grund af prioritering af midlerne indstilles til
reduceret tilskud.

28 19/13990 DGI-Sønderjylland,
Kystvej 18, 6200
Aabenraa

Stafet 2020
En stafet rundt i Sønderjylland, hvor løbere i fællesskab "optegner" landsdelen - med grænsen idag og for
100 år siden. Der løbes gennem Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Haderslev, Esbjerg, Vejen og Kolding
kommuner. 480 km, i 28 etaper á 9 -20 km, løbes af medlemmer af 23 sønderjyske løbeklubber i perioden 2.
maj til 30. maj. Der passeres 43 genforeningssten. Der samarbejdes med 23 lokale løbeklubber og 7
kommuner. Der arrangeres ni lokalt forankrede eventspots, hvor der arrangeres løb, gang og andre
aktiviteter, som borgere kan deltage i, og hvor løberne fra stafetten følges ind med depechen. Depechen
designes som en tidskapsel, som indmures på Folkehjem, og som åbnes om 100 år. En historisk udstilling
transporteres rundt på ruten og opstilles ved de ni spots, og evt. kan bruges ved andre arrangementer.
Målgruppe: Alle
Tidsplan: Arrangementerne finder sted i maj 2020.
Effekt: Der forventes at være ca. 800-1000 stafetløbere, mens der forventes ca.15.000 borgere får et direkte
udbytte af projektet.
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Administrativ vurdering af projektet:
Projektet er bredt koordineret og det vurderes at have bred folkelig appel og kan involvere mange af
regionens borgere i et fællesskab. Det vil styrker kendskabet til genforeningen gennem en konkret "tegning"
af landsdelen som løberute. Projektet har kontakt til arrangører af andre aktiviteter under genforeningen. På
grund af prioritering af midlerne indstilles til reduceret tilskud.

29 19/14004 Radio Mælkebøtten,
Prinsessgade 29, 7000
Fredericia

Aktivitet: Elektronisk
folkeoplysning

Mens vi venter på genforening
Projektet består af 6 radiomagasiner, 6 podcasts, 6 artikler om genforeningen. I programrækken vil projektet
undersøge genforeningen ud fra et moderne perspektiv, herunder hvordan grænseområdet ser ud i dag.
Vinklingen vil være: "Er genforeningen gennemført; Er DK ved at blive splittet igen; Trænger vi til en ny
genforening - der er en skæv udvikling af landet lige nu." Produktionerne vil belyse og diskutere fremtidige
løsningsmodeller for udviklingen af det Sønderjyske område og resten af DK. Produkterne distribueres til et
stort netværk af ikke-kommercielle radioer, der af Biblioteksstyrelsen anslås at hve 170-230.000 lyttere; via
facebook, og markedsføres af samme kanaler.
Målgruppe: Alle
Tidsplan: Projektet gennemføres 2020
Effekt: Der forventes mellem 80.000 og 120.000 lyttere pr. program
Administrativ vurdering af projektet:
Der er tale om debatterende og problematiserende vinker på Sønderjylland, grænselandet, det skæve
Danmark mv. Det vurderes, at programrækken i mindre grad bakker op om den samlede fejring af
genforeningen og de officielle mærkedage omkring fejringen. På grund af prioritering af midlerne, idet der
indstilles til tilskud til andre mediebaserede projekter (TV-Syd, podcasts om sangens betydning mv.),
indstilles til afslag.

30 19/14007 Askov Højskole
Maltvej 1, 6600 Vejen

Historisk Vandring, 100 året for afstemningsdagen
Der søges midler markering af en historisk, spontan vandring, der fandt sted på afstemningsdagen 10/2-1920
fra Askov til højen syd for Kongeåen ved Skodborghus. Der udpeges en relevant taler, som skal holde
festtalen før vandringen. Fra Vejen til Skodborghus opsættes bannere med citater om betydningen af
genforeningen. De skal blive hængende hele genforeningsåret. Der synges fædrelandssange undervejs.
Arrangenmentet afsluttes med fællessang og kaffebord.
Målgruppe: Højskoleelever, borgere i Askov og Vejen, andre interesserede fra Syddanmark
Tidsplan: Afstemningsdagene, arrangement på dagen før afstemningsdagen aht andre arrangementer.
Effekt: Styrkelse af den lokale identitet som tidligere grænseregion. Ansøger forventer mellem 200 og 300
deltagere. Projektet vil give en befolkningen en forståelse af afstemningsdagen betydning.
Administrativ vurdering af projektet:
Askov Højskole blev til, efter Rødding Højskole kom til at ligge syd for grænsen efter 1864. Det er et lille,
men symbolsk væsentlig arrangement. Indstilles til tilskud.

31 19/14015 Sønderjysk Figurteater,
Badstuegade 5, 6100
Haderslev

Julia og Rasmus, Historiefortælling i børnehøjde om adskillelse og genforening i grænselandet
Opsætning og opførelse af 15-20 figurteater-forestillinger for børn og børnefamilier med grænselandets
historie som baggrund. Figurteater er forestillinger med marionetter, hånddukker, maskefigurer, musik og
sang. Musik vil være dels nykomponeret, dels traditionelle sange fra grænselandet. I forestillingen bruges
både dansk og tysk. Stykket opføres af 5 dukkeførere. Stykket omhandler det unge par Julia og Rasmus,
som mødes i januar 1918 og bliver forelskede, hun er tysk og han er dansk, og deres historie, da grænsen
lægges fast.
Målgruppe: Børn fra ca. 6 år og børnefamilier, folkeskolens 6.-7.klasser. Spilles også i syd for grænsen.
Tidsplan: Oktober 2019 - efteråret 2020
Effekt: ansøger forventer ca. 1500 tilskuere til forstillingerne
Administrativ vurdering af projektet:
Projektet indstilles til tilsagn, da det vurderes at projektet kan være med til at øge udbuddet af aktiviteter,
som retter sig imod børn og børnefamilier.
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32 19/14034 Tyrstrup Kirke, Gl.
Kongevej 9, 6070
Christiansfeld

Projektresumé og administrativ vurdering
Christiansfeld 1864-1920
Der søges midler til byvandring i Christiansfeld som skal belyse de historiske nedslag i Christiansfeld som
relaterer sig til genforeningen. Indgår som element i skolens temauge.
Målgruppe: Christiansfeld skoles elever og andre interessere
Tidsplan: Byrundture for elever på Christiansfeld skole uge 26, for andre/turister uge 28 som optakt til
fejringen 10. juli.
Effekt: Der forventes ca. 540 deltagere til byvandringerne

Samlede
Ansøgt
Adm.
udgifter
tilskud
indstiller
38.798
33.548

URU 22-0519
0

Administrativ vurdering af projektet: Projektet indstilles til afslag, da det vurderes primært at henvende sig
til et lokalt publikum.
33 19/14035 Folkekirken, Tyrstup
Kirke, Meningsrådet, Gl.
Kongevej 9, 6070
Christiansfeld

Genforeningsmagi - Århundredets Sang - Musik og Lysevent i anledning af Genforeningen 2020
Der søges midler til opførelsen af et nykomponeret musikværk, som fortæller om Chr. X's ridt over grænsen
og hans besøg i Tyrstrup Kirke, fortalt gennem korsang, musik og lysopsætning. Opføres af danske og tyske
sangere. Skolebørns tegninger om genforeningen vises ved illuminering på væggenen i kirken.
Målgruppe: Alle
Tidsplan: Aktivitet 15. - 17. april 2020
Effekt: Ansøger forventer mellem 1500 og 3000 deltagere
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Administrativ vurdering af projektet:
Tyrstrup Kirke er central ifm genforeningen. Her var Chr. X til andagt i 1920, hvilket regenten også vil gøre
10/7-20. På grund af prioritering af midlerne indstiller administrationen til tilskud til de musikalske aktiviteter,
idet det ikke prioriteres at give tilskud til illuminering, som er budgetteret til 250.000 kr.

34 19/14038 Mungo Park Kolding,
Frederiagade 1, 6000
Kolding

Erna i Krig
Der søges midler til opsætningen af en teaterforestilling. Forestillingen er inspiret af Erling Jepsens roman
"Erna i krig", som handler om sønderjyske Erna, der drager i krig for at tilintetgøre den tyske hær indefra ved
at sprede kønssygdomme - for at vinde Sønderjylland tilbage til Danmark. Forestilling skal opføres 11 gange
under åben himmel forskellige steder omkring Kolding og i Sønderjylland.
Målgruppe: Teaterinteresserede i nærområder for opførelse af stykket
Tidsplan: februar 2020, forestillinger afvikles maj-juni 2020.
Effekt: Samlet vil ca. 550 publikummer overvære forestillingerne
Administrativ vurdering af projektet:
Projektet indstilles til afslag da effekterne vurderes til at være relativt små, taget det store budget i
betragtning, og der er indstillet til tilskud til andre teaterrelaterede projekter, som vurderes at kunne få større
publikumsmæssig effekt.

35 19/14056 DGI Midtjylland,
GF2020 fortalt gennem Danmarks Største Cykelløb
Glarmestervej 18a, 8600 DGI Hærvejsløbet ønsker at lave en unik Genforening 2020-rute under temaet "En rejse i tiden". Ruten skal
Silkeborg
gå fra den nuværende grænse til den gamle grænse ved Christiansfeld /Frederikshøj. DGI-Hærvejsløbet
finder sted årligt, men i genforeningsåret planlægges det som en éngangsbegivenhed at lave en særlig
G2020-rute, som vil følge Hærvejen fra Flensborg, rundt i det sønderjyske, og med mål i
Christiansfeld/Frederikshøj. Hærvejsløbets markedsføring når hvert år ud til knap 500.000 - ved at sætte
fokus på G2020 vil ca. 10 % af befolkningen møde begivenheden.
Målgruppe: Motions cyklister og tilskuere;
Tidsplan: 2019 - 3. kvartal 2020. Løbet finder sted 27. juni 2020.
Effekt: Der forventes ca. 6500 deltagere i løbet og ca. 15.000 tilskuerer ved ruten. Deltagere får forøget
opmærksomhed på kulturhistorien i det sønderjyske området.
Administrativ vurdering af projektet:
Projektet vurderes at skabe markant opmærksomhed og markedsføring omkring genforeningen, også blandt
borgere udenfor regionen. Det bemærkes til budgettet, at det samlede arrangement (DGI Hærvejsløbet) har
et budget på 2.7 mio. kr. Der ansøges til de ekstra omkostninger ved at lave aktiviteter langs ruten fra
grænsen til Frederikshøj. Mange frivillige foreninger bidrager til festliggørelse af begivenheden både ved den
nuværende og den gamle grænse. Det berører mange mennesker, både i markedsføring og i deltagelse og
bidrager til at sætte fokus på Sønderjylland, dets naturkvaliteter og potentialet for idrætsudøvels i
foreningslivet. Projektet indstilles til tilsagn.

36 19/14206 Teatermøllen,
Møllepladsen 4 6100
Haderslev

Romeo og Julie
Der ansøges om midler til opsætningen af teaterstykket Romeo og Julie, hvor historien tager udgangspunkt i
konflikerne imellem dansk og tysk tilhørsforhold i grænseområdet. I stykket taler Romeo dansk og Julie taler
tysk.
Målgruppe: Alle
Tidsplan: April - august 2020
Effekt: Forestillingen forventes at skulle spille ca. 30 gange med omkring 150 tilskuere pr. gang.
Administrativ vurdering af projektet:
Projektet er blåstemplet af Præsidiet som fyrtårnsprojekt. Projektet har opnået støtte på 3.750.000 kr. fra
andre fonde og puljer. På grund af prioritering af midlerne, og da der er indstillet til støtte til andre
teaterprojekter, indstilles projektet til afslag.

37 19/14147 Samrådet for
lokalhistoriske arkiver i
Aabenraa, Ravnhøjvej 4,
Bovrup, 6200 Aabenraa

Teaterprojekt - Genforeningsjubilæet 2020
Der søges midler til et teaterstykke om tre generationer fra danske og tyske familier i Sønderjylland, om
mindretallets rolle, og problemstillinger i det dansk-tyske grænseområde. Aktiviteten er et fælles projekt for
kommunens (Aabenraas) lokalhistoriske arkiver. Aabenraa Amatørteater stiller skuespillere til rådighed. En
professionel skuespiller skriver og instruerer stykket.
Målgruppe: Den sønderjyske befolkning
Tidsplan: Opstart 2019 - udførelse foråret 2020
Effekt: Der forventes i alt 500 tilskuere til i alt 5 forestillinger
Administrativ vurdering af projektet:
Der planlægges i genforeningsåret flere genforeningsrelaterede teaterstykker. Projektet indstilles til afslag på
grund af prioritering af midlerne, idet det foreslås at yde tilskud til Sønderjydsk Forsøgscene, se ansøgning
nr. 1.
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Nr. Journal Ansøger

Projektresumé og administrativ vurdering

Samlede
udgifter

Ansøgt
tilskud

Budget

Fordeling

Adm.
indstiller

URU 22-0519

URU 22-05-19

RR 24-06-19

Budget
Budget 2019
Reserverede midler til mindre initiativer, Genforeningen 2020

1.500.000

Evt. overført fra kulturpuljen

1.100.000

Administrationens forslag til fordeling

2.595.300

Resterende beløb

4.700
2.600.000

2.600.000

Fordeling

Nr.

Projekt

1

Ansøger
Sønderjydsk
Forsøgsscene

2

Lindø Concert Band

Harmoniorkesterkoncert og beretninger fra Sønderjylland

3

Adm.
Indstiller
Ansøgt
130.000
130.000

Grænsedragning
17.000

0

100.000

100.000

85.700

0

500.000

100.000

50.000

0
250.000

Grænseforen. Kreds 20
Christiansfeldt Skole og
Sjølund-Hejls skole

Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden - en moderne folkefest i Jelling

De forbudte sange - Den ufortalte historie

6

Sprogforeningen
Forsamlingshuset,
Hjerndrup Sognegård,

7

TV-SYD

TV-SYD Tour 2020

300.000

8

Århus Filmværksted

DocCamp 2020

150.000

150.000

9

Tønder Kulturskole
Politikens
Udviklingsselskab

Kalejdoskop

380.000

100.000

219.000

0

FIM Motortour of Nations 2020

150.000
250.000

100.000

212.000

212.000

13

Danmarks Motor Union
Sønderborg
Ungdomsskole
OPE-N,
Scenekunstforening

14

Christiansfeld Centret

Genforeningsfest i Christiansfeld

300.000

159.300

15

Museet på Sønderskov

Grænseruten - 56 års grænsehistorie

60.000

16

Dacapo

Grænselandets sangskat

150.000
150.000

17

Holmeå Børnecenter

100 år genforening

18

Schackenborg Fonden

19

Esbjerg Ensemble

4
5

10
11
12

20

Foreningen Cantabile

Skoleprojekt fra Christiansfeldt

MINI-Mindepark, Hjerndrup Sognegård

Podcast og Events med Politikens Historie
0

Human Atlas of CO-exsistence
Gæstebud

0

45.000

0

Schackenborg-dialog 2020

207.000

100.000

Grænselyst

150.000

150.000

75.000

0

153.479

0

Grænseløst lykkelig

21

Kultur- og Borgerforening
Haderslevhus
Talende vægge

22

Teater Jævn

Der falder ikke en spurv til jorden

185.000

0

23

Kolding Stadsarkiv

Stemmeboksen

300.000

250.000

150.149

0

24

150.000

0

25

Kultur- og
borgerforeningen
Haderslevhus
Ringriderfesten i
Sønderborg

200.000

0

26

Sønderbog Bibliotek med
Verband Deutscher
Bücherein
Møder i Grænselandet

27

DMF Sønderborg

DMFs 1920 Orkestre

175.965

100.000

28

DGI-Sønderjylland

Stafet 2020

250.000

200.000

29

Radio Mælkebøtten

Mens vi venter på genforening

92.354

0

30

Askov Højskole

Historisk Vandring, 100 året for afstemningsdagen

40.000

40.000

31

Sønderjysk Figurteater

Julia og Rasmus, Historiefortælling i børnehøjde om adskillelse og genforening i grænselandet

116.000

101.000

32

Tyrstrup Kirke

Christiansfeld 1864-1920

33

Tyrstrup Kirke

34
35
36
37

Fællessang og fællesskabe i grænselandet
Sønderborg International Tattoo Show

33.548

0

Genforeningsmagi - Århundredets Sang - Musik og Lysevent i anledning af Genforeningen 2020

343.000

93.000

Mungo Park Kolding

Erna i Krig

659.482

0

DGI Midtjylland

GF2020 fortalt gennem Danmarks Største Cykelløb

200.000

200.000

Teatermøllen
Samrådet for lokal-hist.
arkiver i Aabenraa

Romeo og Julie

250.000

0

70.000

0

6.989.677

2.595.300
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