kulturLINK forlænges til 2014
INTERREG har den 15. november 2012 bevilget en 1-årig forlængelse af kulturLINKprojektet frem til august 2014.
Dermed kan kulturLINK fortsætte sit arbejde med at opbygge netværk og understøtte
kulturelle samarbejder og projekter for og med billedkunstnere, teatre, musikskoler,
biblioteker, museer, filmfolk, kor – og de mange andre kulturelle aktører, der bor og
arbejder i regionen omkring Femern Bælt.

Billigere rejser over Femern Bælt med Fehmarnbelt Ticket
I dag lancerer Region Sjælland og Kreis Ostholstein den nye Fehmarnbelt Ticket, der
gør det muligt at rejse på én billet i nærtrafikken omkring Femern Bælt.
Billetten gælder hele dagen for en rejse tur/retur med Scandlines Rødby-Puttgarden
overfarten (som fodgænger) samt transport med busser og regional-/lokaltog i
henholdsvis Ostholstein og på Lolland-Falster. Rejser med DSB er dog ikke inkluderet i
billetten. Prisen for en person er kr. 250,00 mens man kan købe en gruppebillet for 5
personer til kr. 300,00.
kulturLINK har købt 5 sådanne gruppebilletter og udlodder disse til dansk-tyske
samarbejder, der har behov for at mødes over grænserne. Se mere på
www.facebook.com/kulturlink

INTERREG 5A Konference den 12. december 2012
De dansk-tyske INTERREG IV A-programmer Fehmarnbeltregion og SyddanmarkSchleswig-K.E.R.N inviterer til konference om det nye fælles dansk-tyske INTERREG
5A program 2014-2020. Konferencen finder sted på Hotel Scandic i Kolding den 12.
december 2012, kl. 10.30-16.00, og kulturLINK deltager naturligvis.
Alle regionale aktører fra begge programområder kan give deres input til
programmets indholdsmæssige udformning. Formålet med konferencen er at sikre en

bred regional deltagelse i programmeringen af et nyt fælles dansk-tysk INTERREG 5Aprogram 2014 - 2020.
Flere informationer og tilmelding på
http://www.fehmarnbeltregion.net/dk/interreg_5a/

Nye netværkstræf i 2013
Endnu et par kulturLINK netværkstræf er i støbeskeen.
Et tema bliver muligheden for samarbejder inden for ’aftenskoler-Volkshochschulen’,
hvor der arrangeres besøg på Volkshochshule Oldenburg i februar/marts måned.
Et andet tema bliver et nyt netværkstræf for regionens kunstnere, hvor der bliver
mulighed for at høre om de allerede gennemførte projekter og finde partnere til nye
fælles aktiviteter.
Flere informationer og forhåndstilmelding pr. e-mail: kulturlink@naestved.dk

Bureau søges..
kulturLINK skal have opdateret “Analysen af Kulturlandskabet” fra 2011. Derfor
sender vi nu invitationer til bud ud til en række bureauer med kompetencer indenfor
kulturanalyse og med kendskab til organisationsstrukturer i det danske og tyske
kulturliv i Femern Bælt regionen. Frist for tilbud er den 14. december 2012.
Nærmere informationer om opgaven fås hos kulturlink@naestved.dk
Læs mere om Analysen af kulturlandskabet (2011) her

Kommende ansøgningsfrister 2013
kulturLINK har mulighed for at støtte større og mindre kulturelle projekter via to
puljer, der har næste ansøgningsfrist i 2013;
Udvikling af People-to-People projektidéer
Puljen har til formål at støtte større projekter, der kan samle flere aktører og borgere
omkring kulturelle temaer i regionen.
Næste ansøgningsfrist til People-to-People puljen er den 7. januar 2013.
Læs mere om puljen her
Mindre kulturelle projekter
Puljen har til formål at støtte mindre kulturelle samarbejder i Femern Bælt regionen
mellem min. én dansk og én tysk partner – eller planlægningen af disse.

Næste ansøgningsfrist til Mikroprojektpuljen er den 1. marts 2013.
Læs mere om Mikroprojektpuljen her

kulturLINK ønsker alle en god jul & et godt nytår!
Nyhedsmail
Du er tilmeldt nyhedsmail fra kulturLINK Femern Bælt projektets hjemmeside, som udsendes
1-2 gange pr. måned.
Hvis du vil afmelde dig nyhedsmailen, bedes du sende mail til kulturlink@naestved.dk

