Nye maritime fællesskaber - Nye muligheder

Pressemeddelelse

Den 25. januar 2007.
Danmarks største industrikultur festival 2007 er sikret.
På Sønderborg Kommunes udvalgsmøde for Kultur og Fritid den 24. januar 2007 blev det besluttet
at imødekomme den ansøgning på kr. 250.000, som
For sejl i 1000 år V/ Cheføkonom Steffen Møller
har fremsendt vedrørende en stor Syddansk regional maritim festival på Sønderborg Havn fra
den 28. august til 2. september 2007.
På møde samme dag bevilligede Region Syddanmark kr. 250.000 til arrangementet
Temaet er:
Nye maritime fællesskaber – Nye muligheder.
Det er planlagt som et møde mellem de 22 kommuner i Region Syddanmark, Flensborg Kommune
samt regionens betydende virksomheder og institutioner.
Sønderborg Havn bliver besejlet af fortidens skonnerter med kommuners og virksomheders ”åbne
vinduer”, udstilling af de nye kommuners kulturelle- og turistattraktioner – arbejdsmarked og
fremtidsvisioner.
I samarbejde med en række museer, virksomheder og enkeltpersoner – arrangeres en stor udstilling
over temaet ”Industrikultur – 1848 – 2010”.
Der er fokus på de nye fællesskaber i Region Syddanmark efter kommunalreformen, store
konkurrencer for regionens skoler og en spændende konkurrence om at finde ”den sjove og sunde
skolemad”.
Forventet besøg mellem 30.000 og 50.000 personer. Heraf 3.000 – 3.500 skoleelever.
Samlet budget på kr. 4.750.000,-.
Projektet er på forhånd støttet af Fabrikant Mads Clausens Fond med kr. 500.000,-.
Region Syddanmark, en række fonde, virksomheder og Undervisningsministeriets Tips- og
Lottomidler har modtaget ansøgninger om støtte.
Syddansk Universitet medvirker aktivt i en række arrangementer.
For sejl i 1000 år er kendt fra 4 tidligere arrangementer i Odense og København.
Se www.forsejl.dk

For sejl i 1000 år er en unik nyskabelse i den danske eventverden. Kvalitetsarrangementer under
mottoet – levende historie oplevet historie.
Autentisk formidling af den maritime verdens mange spændende udfordringer.
Oplevelse skal bygge på aktive handlinger – ikke på passiv underholdning.
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For sejl i 1000 år har oprettet et sekretariat i Sønderborg, der står for realiseringen af festivalen.
Det sker i et samarbejde mellem det fondsejede selskab Ryslinge Cultural Adventure ApS, med
Steffen Møller som direktør og Sønderborg Kommune som værtsby for arrangementet.
Arrangementet bygger på NON- profit princippet og sikres gennemført økonomisk af Ryslinge
Cultural Adventure ApS.

