
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Invitation til det nye Interreg5A-projekts opstartsarrangement 

kultKIT: Dansk-tyske møder 
22. september 2018 kl. 11.00 – 16.00 

Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved 

 

Hermed inviterer vi alle interesserede til et spændende arrangement i forbindelse med opstarten 
af det nye INTERREG 5A-projekt kultKIT: Dansk-tyske møder som finder sted i Næstved lørdag 
den 22. september.   

Projektet kultKIT (www.kultkit.eu) har til formål at fremme den sproglige og kulturelle forstå-
else mellem Danmark og Tyskland. Projektet råder over en pulje med 2,5 mio. kroner til støtte 
af people-to-people-projekter i den dansk-tyske grænseregion.  

Ved at støtte mikroprojekter med mangfoldige aktiviteter og derved skabe nye fællesskaber 
gennem det direkte møde mellem danskere og tyskere, ønsker kultKIT at åbne borgernes øjne 
op for de muligheder, som ligger på den anden side af grænsen, og styrke bevidstheden om 
merværdien af det dansk-tyske samarbejde.  

Til opstartsarrangementet vil du få muligheden for at diskutere muligheder og udfordringer i 
det dansk-tyske samarbejde sammen med andre gæster fra den dansk-tyske grænseregion. 
Derudover vil du høre om kultKIT-projektets muligheder for at yde tilskud til dansk-tyske mi-
kroprojekter inden for områderne kultur, uddannelse, sport og fritid.  
 

Foreløbigt program 

11.00 Ankomst og registrering på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved 

11.30 Frokost  

12.30 Velkomst og præsentation af ”kultKIT” og støttemidlerne. 

13.30 Workshops om muligheder for mikroprojekter:   

a) Kulturelle mikroprojekter (fx musik, teater, museer, billedkunst, eksperimen-
tel kunst) 

b) Mikroprojekter inden for Sport og fritid 

c) Mikroprojekter inden for uddannelse 

d) Dansk og tysk som nabosprog i børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser 

e) Interkulturel dansk-tysk forståelse (sprog og kultur) 

f) Institutionelt samarbejde 

14.30 Præsentation og diskussion af resultaterne fra workshopperne 

15.10 Kaffe og kage med netværkspleje og kultur 

15.00-16.00 Afslutning  

 



 

 

 

kultKIT er et samarbejde mellem Næstved Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgssund 
Kommune og Lolland Kommune samt Kreis Ostholstein, Stadt Fehmarn, Hansestadt Lübeck og 
Förderzentrum Kastanienhof. 

kultKIT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. 
kultKIT medfinansieres af projektpartnerne 

 

 

TILMELDING: 

 

Tilmelding senest d. 11. september 2018 per mail til kickoff@kultkit.eu.   

Angiv venligst nedenstående informationer i tilmeldingsmailen: 

 

Navn og institution / mailadresse / telefon: 

 

Workshop: Jeg ønsker at arbejde i følgende workshop om muligheder for mikroprojekter (sæt 
1 kryds): 

 a) Kulturelle mikroprojekter (fx musik, teater, museer, billedkunst, eksperimentel kunst) 

 b) Mikroprojekter inden for Sport og fritid 

 c) Mikroprojekter inden for uddannelse 

 d) Dansk og tysk som nabosprog i børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser 

 e) Interkulturel dansk-tysk forståelse (sprog og kultur) 

 f) Institutionelt samarbejde 

Sprog: 

 Jeg har brug for tolkning mellem dansk og tysk. 

Særlige ønsker: 

 Jeg har følgende ønsker i forbindelse med mad og drikke og evt. andre forhold: 

 

NB! kultKIT refunderer dine evt. udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i arrange-
mentet.  

 

Yderligere informationer: Erla Hallsteinsdóttir, ehall@naestved.dk, tlf. 23466032 
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