Initiativer til fejring af Genforening 2020
Regionsrådet har reserveret midler af kulturpuljen til fejring af Genforening 2020. Her kan du se
hvilke projekter, der er bevilget støtte til:

Fyrtårnsinitiativer
Grænsen. Et folkemøde i Ribe 21. – 24. maj 2020 i anledning af Genforeningsjubilæet
Projektet knytter an til de folkelige møder, der mobiliserede de dansksindede sønderjyder – og
bygger bro til nutiden, med 40-50 arrangementer af både oplysende, debatterende og
underholdende art på mangfoldig vis, og med grænselandet som det gennemgående tema.
Bevilget 500.000 kr. til Ribe Stift
Sangen genforener 2020
Med afsæt i fællessang og korsang udfoldes projektet både i en stor sangerfest på
Skamlingsbanken, en sønderjysk sangcamino, som samles i podcasts, der kaster lys over den
sønderjyske sangtradition, læringsmaterialer om sangens betydning for Sønderjylland og en CD
med værker indsunget af fem sønderjyske kor.
Bevilget 450.000 kr. til Sangens Hus
Folkefesten 11. juli 2020
Folkefesten vil i et fælles værtskab mellem kommune, region og stat fejre 100-årsdagen for
Genforeningen. Det bliver en unik og historisk kulmination og centralt omdrejningspunkt for de
officielle nationale mærkedage 10. – 12. juli 2020, med deltagelse fra kongehuset, regeringen,
Region Syddanmark, mindretallene og officielle repræsentanter fra andre lande. Folkefesten bliver
en højtidelig, festlig og markant fejring, med bl.a. optog, korsang, musik og koncert.
Bevilget 1.000.000 kr. til Sønderborg Kommune

Mindre initiativer
Grænsedragning
Sønderjysk Forsøgsscene opsætter et egnspil, som handler om den nye grænsedragning i 1920.
Stykket 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.
Bevilget 130.000 kr. til Sønderjydsk Forsøgsscene.
Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden - en moderne folkefest i Jelling
Grænseforening Kreds 20 arrangerer en folkefest i Jelling med 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.
Bevilget 100.000 kr. til Grænseforening Kreds 20.
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De forbudte sange - Den ufortalte historie
En koncertrække med Bodil Jørgensen og trio vil sætte fokus på de danske sange i Den blå
Sangbog, som var underlagt tysk censur i Slesvig-Holsten. Der spilles koncerter i hele regionen.
Bevilget 100.000 kr. til Sprogforeningen.
TV-SYD Tour 2020
I hver af de 7 genforeningskommuner afholdes talkshows om genforeningen med både oplysende
og underholdende indslag, med tv-klip og publikumsengagerende elementer, og optrædener ved
lokale kunstnere. Museum Sønderjylland bidrager med eksperter, der medvirker både i
tilrettelæggelse og i programmerne. Med projektet formidles de historiske begivenheder i 1920 på
en underholdende og oplysende måde til et bredt publikum.
Bevilget 250.000 kr. til TV-SYD.
DocCamp 2020
23 unge filmtalenter fra hele Europa laver fem dokumentarfilm under temaet ”grænse”. Filmene
produceres i grænseområdet og fremvises herefter i Sønderjylland, evt. også Odense Film Festival
mv. Projektet bidrager med en nutidig profilering af det sydlige Danmark.
Bevilget 150.000 kr. til Aarhus Filmværksted
Kalejdoskop
Projektet skaber en tværfaglig forestilling med teater, musik, ballet og billedkunst i samarbejde
med bl.a. Kreismusikschule. Gennem æstetiske processer og med forestillingen som slutresultat
bevidstgøres børn og unge om grænselandets historie og aktualitet. Forestillingen opføres både på
dansk og tysk side af grænsen.
Bevilget 100.000 kr. til Tønder Kulturskole.
Human Atlas of CO-existence
UngDanmark samler tyske unge fra mindretalsskolerne og danske unge i alderen 14-18 år til et
weekend-forløb i marts 2020 til refleksioner over sameksistens i forskellige workshops.
Slutproduktet skal være en fælles grænsesten samt en foto-installation som symboler for
demokratiske værdier.
Bevilget 100.000 kr. til Sønderborg Ungdomsskole.
Gæstebud
12 gæster og et publikum inviteres til et festmåltid og debat ved 5 x gæstebud/forestillinger. Der
tales om, hvad der skaber os som folk. Gæsterne inviteres ud fra ståsted og deres engagement i
lokalsamfundet. Ideen er baseret på Karen Blixens "Babettes Gæstebud". På baggrund af
gæstebuddene produceres en portrætfilm i samarbejde med TV Syd, som et portræt af hele
Sønderjylland. Der vil være musik ved Esbjerg Ensemble til arrangementerne.
Bevilget 137.000 kr. til OPE-N.
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), børneteater,
udklædning i historiske dragter, guidede ture mv.
Bevilget 159.300 kr. til Christiansfeld Centret.

2

Grænseruten - 56 års grænsehistorie
Der etableres bil - og cykelruter, som slynger sig på begge sider af den gamle 1864-1920-grænse,
med beskrivelse af seværdigheder, gamle toldsteder mv. Ruten etableres ved opstilling af skilte og
informationstavler ved eksisterende veje og stier. Ved åbningen af ruterne i 2020 afholdes events,
som skal skabe opmærksomhed om ruterne.
Bevilget 60.000 kr. til Museet på Sønderskov.
Schackenborg-dialog 2020
Der arrangeres en række dialogmøder med fokus på de europæiske grænseregioner med
mindretal, som ligesom det dansk-tyske grænseland fik nye grænser efter 1. Verdenskrig. Der vil
være foredrag og konferencer om forskellige europæiske mindretal, som skal danne grundlag for
debat og refleksion i forhold til, om det dansk-tyske område kan bruges som forbillede for andre
grænseområder.
Bevilget 100.000 kr. til Schackenborg Fonden.
Grænselyst
Esbjerg Ensemble opfører et nyt værk i anledning af Genforeningen 2020 for ensemble, solister og
to børnekor. 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, se igennem barnets blik.
Bevilget 150.000 kr. til Esbjerg Ensemble.
Grænseløst lykkelig
Minifestivalen på Folkehjem i Aabenraa vil kredse om grænsebegrebet. I programmet indgår bl.a.
et dansk/tysk poesimøde, strygerkvartet, en koncert med opera og eksperimenterende klassisk
musik, foredrag og workshop om konflikthåndtering, debat om behovet for grænser, korværk af to
kor fra Slesvig-Holsten og Sønderjylland, samt fællessang.
Bevilget 75.000 kr. til Foreningen Cantabile
Stemmeboksen
En vandre-installation i form af en stemmeboks zoomer ind på almindelige mennesker, som levede
i grænseområdet 1864-1920. Seks personlige fortællinger fra Haderslev og Kolding formidles i
Stemmeboksen. Mennesker, som ved fotografiets fremkomst giver os en unik mulighed for at
"møde" dem, der ellers ofte er glemt i historiens store pennestrøg.
Bevilget 250.000 kr. til Kolding Stadsarkiv.
DMFs 1920 Orkestre
Orkestre fra fire sydjyske afdelinger under Dansk Musikerforbund 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.
Bevilget 100.000 kr. til Dansk Musikerforbund.
Stafet 2020
En stafet rundt i Sønderjylland, hvor løbere i fællesskab "optegner" landsdelen - med grænsen i
dag og for 100 år siden. 480 km løbes af medlemmer af 23 sønderjyske løbeklubber, som
undervejs passerer 43 genforeningsstene. Der arrangeres ni eventspot, hvor der arrangeres løb,
gang mv., som borgere kan deltage i, og hvor løberne fra stafetten følges ind med depechen.
Bevilget 200.000 kr. til DGI-Sønderjylland.
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Historisk Vandring, 100 året for afstemningsdagen
Der markeres en historisk, spontan vandring, der fandt sted på afstemningsdagen 10. februar 1920
fra Askov til højen syd for Kongeåen ved Skodborghus. Fra Vejen til Skodborghus opsættes
bannere med citater om betydningen af genforeningen. Der synges fædrelandssange undervejs,
og afsluttes med fællessang og kaffebord.
Bevilget 40.000 kr. til Askov Højskole.
Julia og Rasmus, Historiefortælling i børnehøjde om adskillelse og genforening i grænselandet
Figurteater-forestillinger for børn og børnefamilier med grænselandets historie som baggrund,
med marionetter, hånddukker, maskefigurer, musik og sang. Stykket omhandler det unge par Julia
og Rasmus, som mødes i januar 1918 og bliver forelskede; hun er tysk og han er dansk, og fortær
deres historie, da grænsen lægges fast.
Bevilget 101.000 kr. til Sønderjysk Figurteater.
Genforeningsmagi - Århundredets Sang - Musik og Lysevent i anledning af Genforeningen 2020
Der opføres et ny-komponeret musikværk, som fortæller om Chr. X's ridt over grænsen og hans
besøg i Tyrstrup Kirke, fortalt gennem korsang og musik. Opføres af danske og tyske sangere.
Bevilget 93.000 kr. til Tyrstrup Kirke.
GF2020 fortalt gennem Danmarks Største Cykelløb
DGI-Hærvejsløbet laver i genforeningsåret en unik Genforening 2020-rute under temaet "En rejse i
tiden". Ruten går fra den nuværende grænse til den gamle grænse ved Christiansfeld
/Frederikshøj. Ruten følger Hærvejen fra Flensborg, rundt i det sønderjyske, og med mål i
Christiansfeld/Frederikshøj.
Bevilget 200.000 kr. til DGI Midtjylland.
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