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Projektresumé:
Den 11. juli 1920 dannede Dybbøl Skanserne ramme om den officielle Genforeningsfest med omkring
50.000 deltagere og repræsentanter fra regering og kongehus. 100-årsdagen vil blive fejret med en ny storstilet folkefest i Dybbøl Skanserne. Folkefesten bliver unik og historisk, og bliver kulmination og centralt
omdrejningspunkt for de officielle nationale mærkedage 10.-12. juli 2020. Der vil være deltagelse fra både
kongehus, regering, Region Syddanmark, mindretal samt officielle repræsentanter fra andre lande. Folkefesten vil skabe en festlig og højtidelig ramme om fejringen af 100-året og samtidig markere det forbilledlige
samarbejde og sameksistens mellem Tyskland og Danmark. Det bliver en både folkelig, højtidelig, festlig,
markant og nutidig fejring og profilering af det sydlige Danmark.
Programmet vil indeholde både folkelige og festlige optog med musik, korsang, dans mv; VIP-del med performanceshow der spejler genforeningstemaet, officielle taler, highlights fra årets 2020-markeringer, et
musikprogram af nøje udvalgte kunstnere, uropførelse af ny Danmarkssang; samt et folkeligt koncertprogram (danske hovednavne). Små sketchs og en konferencier binder programmet sammen.
Målgruppe: Borgere i alle aldre, det officielle Danmark og internationale repræsentanter fra Kongehus,
regering, udenlandske statsoverhoveder, regionsråd, mindretal mv. Ca. 15-20.000 deltagere.
Tidsplan: Planlægning er påbegyndt, kulminerer 11. juli 2020. Der samarbejdes tæt med staten samt de
andre syd- og sønderjyske kommuner om afvikling af de historiske mærkedage 10.-12. juli 2020.
Effekt: Som en unik og historisk begivenhed sætter Folkefesten et markant fokus på regionen, det syddanske område og grænseregionen. Begivenheden vil blive mediemæssigt dækket nationalt som internationalt,
og vil medvirke til at profilere regionen og i særdeleshed grænseregionen og det forbilledlige samarbejde
mellem Danmark og Tyskland.

Administrativ vurdering:
Det er en unik og historisk begivenhed på et autentisk sted, som på markant vis bliver det både folkelige og
officielle højdepunkt på de historiske mærkedage 10.-11. juli i Sønderjylland. Forberedelserne koordineres
af Sønderborg Kommune i samråd med såvel sekretariatet for Genforeningen 2020 som i nært samråd med
staten og Region Syddanmark.
Staten v. Slots- og Kulturstyrelsen er medvært på Folkefesten. Med regional medfinansiering kan Region
Syddanmark indgå som medvært sammen med både staten og Sønderborg kommune om genforeningsfejringens helt centrale højdepunkt. Dermed opfyldes formålet i partnerskabsaftalen om den fælles markering
af 100-året for Genforeningen i 2020, som Region Syddanmark har indgået med præsidiet for Genforeningen 2020. Det vurderes, at projektet til fulde er i overensstemmelse med kriterierne i både Partnerskabsaftalen og i Region Syddanmarks Kulturhandlingsplan.

