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Kære tillidsfolk.
Godt nytår.
2010 er året, hvor Danmark har
formandskabet for det nordiske samarbejde.
Det blev indledt med en konference fredag
den 22. januar på Christiansborg, hvor
formandskabsprogrammet blev præsenteret.
Foreningen NORDEN stod for konferencen
sammen med formandskabet, og det blev en
rigtig god eftermiddag med 160 deltagere.
Og interessen var endnu større!
I kan læse om konferencen og se videoklip
på http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/regeringenlancerer-det-danske-formandskab-for-nordiskministerraad.

Venligste hilsner
redaktionen
EU program for folkeoplysning
I 10 år har EU via Grundtvig-programmet
støttet voksenlæring – med vægt på
samarbejdet mellem aktører i forskellige EUlande. Programmet fortsætter og udvides hele
tiden med nye aktiviteter.
I Danmark er det Styrelsen for International
Uddannelse (tidligere CIRIUS), som
administrerer ordningen. Her kan man få råd
og vejledning til ansøgninger.
Programmet giver bl.a. støtte til udveksling af
seniorer (over 50 år), som ønsker at gøre en
frivillig indsats i et andet europæisk land.
Idéen er, at to foreninger/organisationer fra to
forskellige europæiske lande kan udveksle
hinandens frivillige. Tilskuddet dækker
frivilliges rejse- og opholdsomkostninger og

Og husk at begrebet i et andet europæisk land
også dækker de nordiske lande.
Se mere på
http://www.dfs.dk/netavisen/tilskud/mangemulighederf
orstoettetileuropaeisksamarbejde.aspx?umbNl=7664.

Nordens Tone
En række kendte musikere vil finde og
præsentere den særlige nordiske "tone" i de
skandinaviske viser, en musikalsk og tekstlig
enhed på tværs af alle de nordiske lande.
Musikkerne er: Jullie Hjetland, dansk-norsk
konservatorieuddannet sanger med rødder i
folkemusikken, som synger både på dansk,
norsk, svensk, færøsk, finsk, islandsk og
grønlandsk; Hans Mydtskov, saxofonist og
prorektor på Det fynske musikkonservatorium; Torben Bjørnskov, bassist,
konservatorieuddannet fra det kgl. Danske
Musikkonservatorium og Pojken Flensborg,
pianist og kapelmester, diplomuddannet
pianist fra det Jyske Musikkonservatorium.
Som de skriver : ”Vi er ikke de første der har
talt om en særlig "nordisk tone". Men hvor er
den, og hvordan lyder den? Vi vil bl.a.
gennem melodier præsenteret i den nye
danske højskolesangbog og nordens sangborg
demonstrere, at der er en gennemgående
melodisk og tekstmæssig sammenhæng i de
nordiske viser. Fælles for disse initiativer er
altså at bringe kendt melodisk stof, som vi
som musikere deler med publikum, ind i nye
og overraskende sammenhænge til en
musikalsk "aha"oplevelse. Foruden det
musikalske tror vi også det vil virke som en
oplevelse for publikum, at teksterne af den
samme stemme fremføres på fejlfrit norsk,
svensk og dansk med en mestring også af det
grønlandske, finske, islandske og færøske.”
Gruppen kan kontaktes hos
Pojken Flensborg, Heibergsvej 5, 7100 Vejle
- mail: mail@pojken.dk, tlf: 25 21 63 17
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Nordisk kulturfond
I 2010 er der igen syv muligheder for at søge om
projektstøtte. Ansøgningerne skal udfyldes og
indsendes elektronisk via fondens hjemmeside.
Fonden prioriterer i år særligt:
- Aktiviteter for og med børn og unge
- Aktiviteter, der bidrager til at øge
nabolandssprogforståelsen herunder bidrager til
øget kendskab til forskellige sprog i Norden som
kulturbærere.
- Aktiviteter, der fremmer nye nordboeres
deltagelse i det nordiske kultursamarbejde.
- Aktiviteter i tyndt befolkede områder i Norden.
- Aktiviteter, der fremmer samarbejdet mellem
Vestnorden og det øvrige Norden.
Se mere på
http://nordiskkulturfond.org/Diverse/NewsLetters/Nyhedsbre
v%20januar%202010.aspx.

De nordiske tenorer
- Et musikalsk vingesus på verdensplan
Et foredrag om de kendteste nordiske tenorer
igennem tiden med særligt fokus på vel nok
verdens største Wagnertenor Lauritz Melchior og
hans år på Metropolitan Operaen i New York,
legenden Aksel Schiøtz som udbredte sangglæden
i hele landet, samt ikke mindst verdensstjernen
den svenske Jussi Björling.
Publikum får også mulighed for, at høre på
lydoptagelser via CD med tenorerne.
Foredraget holdes af Micael Castor, han er også
selv sanger og komponist. Varighed og længde af
foredrag, samt pris fås ved henvendelse til Micael
Castor på info@castor-visions.dk eller tlf.: 62 22
38 38.

Bergen Festspillene
Nu er programmet for Festspillene i Bergen 26.
mai-9.juni 2010 klar. Det kan ses på
http://www.fib.no/. Det er klart en rejse værd! Et
bredt program med musik, teater, opera, dans,
foredrag og udstillinger.

Kalenderoversigt
Februar
8.februar
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde
København
9. februar
Forretningsudvalgsmøde

København
_____________________________________
Marts
6. marts
Landsstyrelsesmøde
Odense
19. – 20. marts
Kulturfonden for Danmark og Finland
Helsingfors
25. marts
Femte Maj Fonden
Göteborg
_____________________________________
April
17. april
FNF præsidiemøde
Flekke, Norge
29. april
Dansk Folkeoplysnings Samråd årsmøde
København
_____________________________________
Maj
4. maj
Aktivitetsudvalgsmøde
København
29. maj 2010
Repræsentantskabsmøde
Århus
_____________________________________
August
6. – 8. august
Nordisk Træf
Tavastehus, Finland
_____________________________________
September
11. – 12. september
FNF styreseminar
København
25. – 28. september
Bok- og Biblioteksmässan
Göteborg
_____________________________________
November
2. – 4. november
Nordisk Råds session
Reykjavik
Redaktion sluttet 28. januar 2010
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