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Kom med ideer til markering
af Genforeningsjubilæet
i Aabenraa Kommune
I 2020 markerer Danmark 100 året for, at den dansk-tyske grænse blev flyttet, så Sønderjylland blev genforenet med Danmark.
Vi vil gerne høre Jeres bud på ideer, der kan være med til at gøre genforeningsjubilæet værdigt, festligt og synligt, eksempelvis:

Events, koncerter, foredrag, kultur-, skole- eller fritidsprojekter
Temaet er ”sådan arbejder vi på grænsen”, og vi ser gerne en idé:
• som forholder sig til genforeningen i en nutidig sammenhæng
• der kommer i berøring med en stor målgruppe
• der kan forventes stor omtale af, hvis den realiseres
• hvor der kan forventes inddragelse af borgere og andre eventaktører

Ideen skal kunne afvikles mellem midt marts 2020 til midt juli 2020. Den skal gennemføres som en aktivitet arrangeret og drevet
af borgere eller foreninger. Send os kort en beskrivelse af din idé, hvordan og hvornår du forestiller dig den afviklet, og hvad den
forventes at koste. Kommunens fundraiser hjælper med at søge støtte.
Fristen for at indsende ideer er onsdag den 1. august 2018. Forslag indsendes til sha@aabenraa.dk, med tydelige
kontaktoplysninger (navn, tlf., mail, adresse). Forslag kan også indsendes som Youtube video, tegning eller på anden kreativ vis.
Ideerne gemmes i en idebank, og politikerne udvælger den idé, der indstilles som det ene af kommunens to fyrtårnsprojekter
Det andet fyrtårnsprojekt, der er besluttet, er etablering af Genforeningsparken ved Folkehjem.

Ideen som udvælges præmieres, ud over æren, med 2020 kr.
Spørgsmål kan rettes til Stine Hansen, Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, tlf. 7376 7150, sha@aabenraa.dk
Læs mere om 2020 markeringen på genforeningen2020.dk
  
Venlig hilsen
Aabenraa Kommune

