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REFERAT 

FORENINGEN NORDENS JUBILÆUMSUDVALG 

TIRSDAG DEN 18. DECEMBER 2018 PÅ CHRISTIANSBORG. 

 

Til stede: Mogens Jensen (formand), Line Barfod, Lars Barfoed, Marion Pedersen, Svend 

Tychsen, Henrik Wilén, Karen Bue og Peter Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referatet fra seneste møde 18. juni 2018 

Referatet blev godkendt. 

Svend Tychsen spurgte med udgangspunkt i referatet til visionsdelen, og hvordan der ville blive 

fulgt op på det. 

Mogens Jensen henviste til forretningsudvalgets drøftelse, hvor det er besluttet, at der arbejdes med 

visionsdelen på den måde, at vi samler op på de visioner, foreningen bygger på og de visioner, der 

ligger i FNF. De samles og formuleres i et koncentreret visionsoplæg, som derefter kommer til 

behandling i landsstyrelsen med henblik på vedtagelse på foreningens repræsentantskabsmøde i 

maj. Parallelt hermed udarbejdes en hvervefolder, der også har idepolitiske emner med og som 

laves i forlængelse af beslutningen om at lave en medlemshvervekampagne i jubilæumsåret, hvor 

nye medlemmer tilbydes et gratis intromedlemskab.  

3. Meddelelser og gennemgang af aktivitetsplan 

Karen Bue og generalsekretæren gennemgik status på de enkelte projekter, som også var udsendt 

på forhånd. Nu hvor gallaen er finansieret via fondsstøtten fra A. P. Møller Fonden vil en stor del af 

de penge, foreningen selv har afsat af egenkapitalen gå til produktionen af det magasin, der 

indeholder såvel en historisk som en fremadrettet del. Magasinet vil udkomme sammen med 

Norden Nu nr. 2/2019 den 3. april. Gallaen var nu på skinner, og Have Kommunikation og DR står 

for den praktiske gennemførelse. Konferencen på Christiansborg er også på plads, hvor vi heldigvis 

sparer tolkning og forudsætter at deltagerne kan skandinavisk og engelsk. Som Bilag 1 finder i en 

kalender med aktiviteter, som udvalget efterspurgte.  



Mogens Jensen glædede sig over det fine niveau, der nu var på jubilæumsprogrammet og fortalte, 

at TV2 Midt/Vest laver en nordisk opfølgning på deres venskabsbyprogram, som de lave for et par 

år siden med udgangspunkt i Thisted som verdens første venskabsby med Uddevalla i Sverige fra 

1939. Han var selv lige blevet interviewet til den nye serie.  

Svend Tychsen fortalte, at man i Odense havde fulgt op på brevet, som landsformanden havde 

sendt til borgmestrene om jubilæet, og man ville nu opkalde en plads Nordens Plads og sætte 2030-

dagsordenen på som tema for Odenses venskabsbysamarbejde i 2019. 

4. Eventuelt 

Næste møde blev fastsat til 

ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 2019 KL. 10.30  

PÅ CHRISTIANSBORG. 

Pjl/pjl 23.01.19 

 

BILAG 1 

 

5. februar kl. 20 MORD I NORD på Den Nordatlantiske Brygge i København 

Mød de bogaktuelle krimiforfattere Jógvan Isaksen og Nina von Staffeldt, der samtaler med hhv. 

Anya Mathilde Poulsen og Julie Berthelsen i litteratursalonen NordOrd på Nordatlantens Brygge. 

  

Nordic Noir møder Arctic Noir denne aften, hvor de to krimiforfattere Jógvan Isaksen og Nina von 

Staffeldt mødes til en snak om nordatlantiske krimier. Og de er begge kendt for at kombinere stærke 

miljø- og samfundsskildringer med lige så markante persontegninger i deres anmelderroste krimier, 

som udspiller sig på Færøerne og i Grønland. 

  

   

Sted: Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København K 

  

Info og billetsalg: https://www.nordatlantens.dk/da/arrangementer/2019/mord-i-nord-krimiaften-

med-j%C3%B3gvan-isaksen-og-nina-von-staffeldt-i-nordord/  

 

5. - 6. februar Teatergrad/  Dødsdansen af Strindberg 3.0  

Dødsdansen af Strindberg er et samarbejdsprojekt mellem Teater Insite (Sverige), 

Teater Tvazz (Færøerne) & Teatergrad Danmark. I Danmark spiller man 5. - 16. februar 

2019. Forestillingen er en moderne interaktiv mad-teaterudgave af Strindbergs »Dødsdansen«, 

derfor titlen »Dødsdansen 3.0. Forestillingen spiller med varieret vægtning af de nordiske sprog, 

dog primært svensk og dansk. 

Sted: Frederikssundsvej 62, 2400 København NV 

http://www.teatergrad.dk/ 

https://www.nordatlantens.dk/da/arrangementer/2019/mord-i-nord-krimiaften-med-j%C3%B3gvan-isaksen-og-nina-von-staffeldt-i-nordord/
https://www.nordatlantens.dk/da/arrangementer/2019/mord-i-nord-krimiaften-med-j%C3%B3gvan-isaksen-og-nina-von-staffeldt-i-nordord/


 
 

1.-9. marts Nordatlantiske Filmdage på Nordatlantens Brygge i København 

https://www.nordatlantens.dk/da/arrangementer/2019/nordatlantiske-filmdage-2019/ 

 

14. marts Den Svenske Ambassade og Det Kgl. Teater 

Den Svenske Ambassade er vært ved et arrangement/debat i Skuespilhuset med en efterfølgende 

modtagelse.  Frøken Julie er grundlaget for debatten med et fokus på køn og magt, et aktuelt tema 

da Frøken Julie blev skrevet og et aktuelt tema i dag. I panelet sidder instruktøren Staffan Valdemar 

Holm, Strindberg ekspert og institutleder på Aarhus Universitet 

Per Stounbjerg, den finlandsksvenske skuespiller Stina Ekblad(ikke bekræftet), Elisabeth Møller 

Jensen, kønsforsker, forfatter og fra 1990 til 2014 direktør for KVINFO. Kunst- og 

kulturjournalisten Tore Leifer er moderator.  

Foreningen Nordens landsformand Mogens Jensen og Det Kgl. Teaters direktør Kasper Holten vil 

ligeledes deltage.  

 

2. april Kalundborg Bibliotek- Nordisk Kulturmåned  

Programmet indeholder omfattende tilbud til både børn, voksne og ældre. Ghita Nørby optræder 

ved åbningen den 2. april.  

 

11.-13. april Ordkraft på Nordkraft i Aalborg 

Nordisk litteraturfestival med temaet kærlighed og med det nordiske deltema: ”Lykke og lyse 

nætter”. Blandt andet med deltagelse af Mona Høvrings (N), Tomas Espedal (N), Johanna Sinisalos 

(FO), Helga Flatlands (N) og Kristina Sandberg (S). 

http://ord-kraft.dk/  

 

http://ord-kraft.dk/


15. april Jubilæums-konference i Landstingssalen, Christiansborg den 15. april kl. 13-15 

Tema: Nordens synlighed på den globale arena. Udgangspunktet er FN’s verdensmål 2030 

 

Deltagere: Statsminister Lars Løkke Rasmussen og statsministre eller nordiske samarbejdsministre 

fra de øvrige nordiske lande. 

 

15. april kl. 20, Gallaforestilling i DR's Koncerthus ”Dejlig er Norden. Forestillingen 

transmitteres direkte.  

https://drkoncerthuset.dk/event/dejlig-er-norden-2/   

 

23. april kl. 15-17 Konference arrangeret af Dansk Metal og Dansk Industri i anledning af 

jubilæet   

Tema: Grænsehindringer i Norden 

Sted: Fællessalen på Christiansborg 

 

Maj 2019 Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot Nordisk Portrætkonkurrence 

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot afholder den nordiske portrætkonkurrence 

Carlsberg fondets Portrætpris.  Juryen består af medlemmer fra Sverige, Danmark og Island mødes i 

februar og vinderen udpeges i maj ved et arrangement på Frederiksborg Slot.   

https://portraitnow.org/da/om-portraet-nu/ ’Jeg, Jeg, jeg’, foto af Sophie Vallentin, vinder af 

Publikumsprisen 2017.  Frederiksborg Slot. © Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.  

  
 

Maj 2019, Walking the Story – Bornholm 

Walking the Story er et nordisk projekt, der lanceres i maj 2019 på Bornholm. Der er tale om 

lydfortællinger, hvor historier om stederne og det levede liv manes frem gennem gribende, 

sanselige og velproducerede stedspecifikke fortællinger knyttet til de fem nordiske øsamfund – 

Åland, Gotland, Bornholm, Færøerne og Island.  

Fortidens fortællinger bliver bragt til live gennem fortællinger, der tager udgangspunkt i:  

· arkæologiske fund  

· myter og sagn og fortællinger  

· ord og navne  

https://drkoncerthuset.dk/event/dejlig-er-norden-2/
https://portraitnow.org/da/om-portraet-nu/


· stedets geologi  

· andre dokumenterede hændelser  

· mennesker, der er tilknyttet stedet nu 

Rikke Houd (DK), Linda Mortansdóttir (Færøerne) og Jón Hallur Stefánsson (Island) står bag 

projektet. 

 

Juni 2019 Klang Festival, Copenhagen Avantgarde Music Festival  

Nordisk program, afventer eksakt dato 

 

Nordisk Litteratur Festival Anholt 16.-19. august 

https://anholtlitt.wordpress.com/om-anholt-litteraturfestival/ 

 

 

24. august- 8. december Statens Museum for Kunst, Dansk Guldalder i svensk udvalg.  

Et svensk-dansk samarbejdsprojekt: Dansk Guldalder lavet i tæt samarbejde med Nationalmuseum i 

Stockholm, viser den danske guldalder set fra et svensk perspektiv. Desuden laver SMK gerne 

omvisninger, dels i den faste samling med nordisk fokus, dels i tilknytning til udstillingen med 

særlig henblik på det dansk-svenske perspektiv. Der vises værker af 40 af periodens allerstørste 

kunstnere som; Christen Købke, C. W. Eckersberg, Elisabeth Jerichau-Baumann, Constantin 

Hansen, Wilhelm Marstrand m.fl.  

https://www.smk.dk/exhibition/dansk-guldalder/ 

 

7. september 1.000.000 Synger Nordisk Foreningen Norden i samarbejde med Aarhus Festuge 

Fejringen sker ved, at vi samler hele Norden i sang og projektet omfatter et stort antal brede 

sangarrangementer og koncerter op til og under Aarhus Festuge. Den 7. september vil lokale 

koraktører i samarbejde med Foreningen Nordens lokalafdelinger i hele Norden samle folk i alle 

aldre for på samme tidspunkt og med samme dirigent at synge tre kendte nordiske sange. 

 

23. september-6. oktober, Nordic Junior Sessions: Let's make some NoJSe!  I forbindelse med CPH 

PIX 
CPH PIX laver sammen tre andre nordiske børnefestivaler en nordisk filmpakke. På Buster Festival 

i København bliver der vist nye nordiske kort- og spillefilm, og der vil være nordiske 

“branchetalks”.    

Desuden bliver en nordisk kortfilmsportal lanceret i december 2019.  

 

 

9.-16.oktober Nordkraft Aalborg  

Live Art for Børn 19 finder sted 9.-16.oktober 2019 i samarbejde med Teater Nordkraft i Ålborg. 

Mange af værkerne udvikles lokalt sammen med folkeskolernes ældste trin. Kan børn også være 

kunstnere? Hvordan? Hvad er udfordringerne, erfaringerne og fordommene? Kan man lære reglerne 

for at skabe kunst? Deltagelse er nemlig blevet mere og mere udbredt i kunst- og 

teatersammenhæng, hvor strategier fra computerspil og larp (Live Action Role Playing) bruges til at 

inddrage publikum med hele kroppen og gøre kunsten levende. 

 

Live Art Games" er et samarbejde mellem "Live Art for Børn" festival, ANTI festivalen i Kuopio, 

Finland, og Bästa Biennalen i Skåne, Sverige. 

http://liveart.dk/da/nordkraft-2019-dk/ 



 
 

29. oktober nORD, nordisk litteraturfestival på Kulturværftet i Helsingør 

https://helsbib.dk/nyheder/nord/vi-ses-til-nord-2019 

 

 

 
 

  

22. august-7. september Nordisk lydkunstbienale – Struer Track 

I 2019 har Struer Tracks et nordisk fokus, hvor størstedelen af kunstnerne er fra de nordiske lande.  

Struer holder blandt andet et fagligt arrangement og en uges “field recording”-workshop med 

nordiske kunstner i Struer under festivalen. Temaet er Struers forbindelse med omverdenen. 

Sarpsborgpigen, der er en gave fra kommunens norske venskabsby Sarpsborg, er motivet i al 

kommunikation om Struer Tracks.  

www. struertracks.dk 

 

22.-24. oktober, Nordic Music Pool, København 

Nordiske Orkesterkonference holdes i 2019 i København, arrangeret af DEOO, Danske Ensembler, 

Orkestre og Operainstitutioner. DEOO meddeler på et senere tidspunkt, hvilke programpunkter, der 

vil være åbne for offentligheden.  

 

Ars Nova – Nordisk Kulturfestival (ikke på jubilæumskalenderen endnu) 

Datoer for koncerter af de fire deltagende nordiske kor afventes 

 

 

 

https://helsbib.dk/nyheder/nord/vi-ses-til-nord-2019
http://www.struertracks.dk/


 


