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Kære venner.
Som vi orienterede om på repræsentantskabsmødet i Vejle, arbejdes der på højtryk med
foreningens 100 års jubilæum. Da foreningen ikke selv har penge til at gennemføre alle de store
projekter, er vi afhængige af støtte fra de store fonde. Der mangler vi fortsat svar på flere
ansøgninger. Derfor har vi også været lidt forsigtige med at melde ud, da vi nødigt ville sætte en
masse vi værk lokalt, som vi ikke var sikre på kunne gennemføres.
I dette Tillidsmandsinfo vil vi koncentrere os om jubilæet. Og vi er opmærksomme på, at vi ikke
endnu kan opfylde alle ønsker med hensyn til at skabe fuldstændig klarhed, og at I står og har
brug for oplysningerne. Men lige så snart vi ved noget (at fondene giver tilstrækkelige tilsagn), så
er alt planlagt og vi kan gå ud med eksakt information. I forbindelse med projekterne søger vi
også støtte til aflønning af personer, der kan støtte jer med at gennemføre de forskellige
aktiviteter.
Men på trods af at dette Tillidsmandsinfo er dedikeret til jubilæet, vil vi dog gerne sende jer alle
en stor hilsen og takke for samarbejdet i foregående sæson samt ønske jer alle en rigtig god
sommer.
Venligste hilsner
Redaktionen
GALLAFORESTILLING I DR’S KONCERTSAL MANDAG DEN 15. APRIL 2019
Gallaforestillingen bliver til noget! På hvilket niveau afhænger af fondsstøtte, det samme gør
transmissionen på DR2. Men der er meget positive takter i de sonderinger, vi har skabt, men
desværre endnu ikke klare svar. Vi forhandler to ting, som vi ved I er interesserede i: det præcise
tidspunkt for gallaforestillingen, så I enten kan deltage selv eller vise det på storskærm lokalt og
holde en lokal jubilæumsfest med gallaen som omdrejningspunkt, og prisen på billetterne. Det

sidste har vi en fornemmelse af, nemlig at billetprisen vil ligge på det normale niveau for den slags
(ca. 400 kr. og med rabat til foreningens medlemmer).
STATSMINISTERKONFERENCE MANDAG DEN 15. APRIL 2019 KL. 13 – 15
Statsministerkonferencen er finansieret og finder sted i Landstingssalen på Christiansborg, og den
danske statsminister har givet tilsagn, lige som de øvrige statsledere fra den fem lande og tre
selvstyrende områder er tilskrevet. Temaet er Nordens synlighed på den globale arena, og
udgangspunktet er FN’s verdensmål 2030. Der er begrænset plads (ca. 200). Deltagelse vil være
gratis, og tilmelding kan først ske, når det færdige program bliver udsendt.
1.000.000 SYNGER NORDISK LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER 2019
Kor over hele Norden gennemfører alsang med Foreningerne NORDENs lokalafdelinger, hvor
dirigenten fra hovedbegivenheden, der finder sted i forbindelse med Aarhus Festuge, via streaming
dirigerer alle, der deltager på torve, stræder, sale rundt om i alle dele af Norden, og hvor clouet
bliver, at vi over alt synger de samme tre til fire kendte nordiske sange dirigeret af den samme
dirigent. Arrangementet vil blive gennemført sidst på eftermiddagen/først på aftenen, så børn og
børnebørn også kan deltage. Et idekatalog vil blive udarbejdet, og der er taget kontakt til de
nordiske kororganisationer, visevenner mm. Samarbejdspartnere er Aarhus Festuge og Sangens
Hus.
NORDISK FILMUGE
En nordisk filmuge planlægges sammen med Det danske Filminstitut og VerdensTV, hvor
Cinemateket i København åbner filmugen med et stort anlagt program, som streames, så det kan
vises i lokale biografer live. Derefter vil der blive tilbudt en række relevante nordiske film til
opfølgning i biografer i ugens løb. Vi afventer svar fra en fond, da projektet er meget dyrt at
gennemføre. Til gengæld er der en klar køreplan med personressourcer, der kan rykke ud og hjælpe
rundt om i landet, når/hvis tilsagn bliver givet. Vi regner med visning i 30 lokalt drevne biografer.
NORDISK HØJMESSE FRA FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE
Vi arbejder på at få DR til at transmittere højmessen Palmesøndag den 14. april 2019 kl. 10.00
med deltagelse af nordiske præster, der vil stå for afviklingen af højmessen på deres skandinaviske
sprog.
SPIL NORDISK
Folkene bag Spil Dansk, som er blevet en kæmpesucces, arbejder nu på højtryk med at arrangerer
Spil Nordisk i forbindelse med Foreningen NORDENs 100 års jubilæum 2019. Som med Spil
Dansk, vil man opfordre alle radio og tv-stationer til udelukkende at spille nordisk musik på en
bestemt dag (der arbejdes med at det bliver den 15. april 2019).
SAMARBEJDSPARTNERE
Vi har god kontakt til en lang række aktører, som i 2019 vil have fokus på nordiske temaer.
Det gælder Det kongelige Teater, der har repremiere på Strindbergs Frøken Julie, med instruktør
Staffan Valdemar Holm (svensk) og repremiere på Bergmans Scener fra et ægteskab og spiller
operaen Drot og Marsk. Odense Teater spiller Ibsens Peer Gynt og Astrid Lindgreens Mio, min
Mio. Mungo Park Kolding sender denne sæsons opsætning af Lars Noréns Dæmoner på turné i

2019. Aalborg Teater, der har en Norsk direktør Hans Henriksen, har opsætning af to klassiske
nordiske dramaer: Strindbergs Kreditorer og Ibsens Et dukkehjem. Teatret ved Sorte Hest laver en
produktion på baggrund af den finlandssvenske Edith Södergrans digte, Landet som ikke
er (instruktør Charlotte Munksø), blot for at nævne nogle af de, vi på dette område er i kontakt med.
Nationalmuseet har en stor udstilling i anledning af 30-året for murens fald, hvor de nordiske
landes engagement i det aleuropæiske samarbejde vi blive taget op.
Statens Museum for Kunst planlægger på vores foranledning er særlig ophængning af nordisk
kunst og en nordisk tematisering af foredrag i SMK Akademiet.
Det kongelige Bibliotek vil sætte fokus på spørgsmålet om naboskab med udgangspunkt i
novellesamlingen ”Grannar” udgivet af det svenske forlag Novellix.
Dette er også blot et udpluk af de kontakter, der er taget med henblik på 100-års fejringen.
HJEMMESIDE
Vi er godt i gang med at opbygge en hjemmeside, hvor alt information om nordiske aktiviteter i
2019 vil være at finde, hvor man kan søge i kategorier og geografi og finde al information og links
til billetkøb mm.

Kalenderoversigt
JULI
Uge 28., 29. og 30.
Landskontoret holder ferielukket
AUGUST
20. august
Ambassadørfrokost
København
23. – 25. august
Kulturmødet
Mors
24. – 26. august
Nordkalotkonference og FNF-møder
Tromsø
27. – 28. august
Direktørmøde i FNF
Svalbard
SEPTEMBER
7. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande
19. september

Forretningsudvalgsmøde
København
OKTOBER
6. oktober
Landsstyrelsesmøde
København
NOVEMBER
12. – 17. november
Nordisk Litteraturuge
Hele Norden
17. november
TILLIDSMANDSDAG
Vejle
DECEMBER
5. december
Forretningsudvalgsmøde
København
Redaktionen afsluttet den 02.07.2018

