
 

 
 
 

Flensborg, d. 31. maj 2022 

 
 
Pressemeddelelse 
 
 
Blomster bygger broer 

Kæmpe cykler ved Tour de France ruten udsmykkes i 
kunstprojekt af kunstnere og elever 
 

Har du lyst til at være med til at følge den kreative proces på klos hold, når 3 kunstnere sammen med 
en klasse fra det tyske eller danske mindretal skal udarbejde et kunstværk ud af en 3 meter høj og fire 
meter bred cykel skulptur, som vil blive set af millioner af mennesker når Tour de France kommer forbi 
skulpturen i Sønderborg og Aabenraa? 

Den 13. – 15. juni afholdes tre individuelle kunst workshops fra 10.00 til 13.00 sammen med 3 
forskellige kunstnere i hhv. Sønderborg, Aabenraa eller Harrislee (Wassersleben) sammen med en 
skoleklasse fra det danske eller tyske mindretal. 

Indenfor det grænseoverskridende Interreg-projekt ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger 
broer” er cyklerne et fysisk bevis på, hvordan et grænseoverskridende samarbejde kan se ud. Kunst-
cyklerne skal fejre den nye grænseoverskridende cykelrute ”Flensburg Fjord Route”, der skal være 
med til at markedsføre Sønderjylland og Flensborg og område som en stærk cykeldestination. 

 

Alle er velkomne til at opleve kunstnerne udfolde deres kreative sider og følge processen. Det 
kræver ingen tilmelding og er ganske gratis at overvære. Der vil være informationer om den nye 
cykelrute ”Flensburg Fjord Routen” og det grænseoverskridende samarbejde. 
 
 

Datoerne for ”Kunst i Naturen”-workshop:  
 
13. juni – Aabenraa –Flensborgvej v. Stranden 
Åbningstale og velkomst kl. 10.00 
Kunstner: Rick Towle og Brigitta Hansen, med elvever fra Deutsche Schule Apenrade (Aabenraa tyske 
skole) 

Kunstværket bliver stående til den 25. juli 
 
 
14. juni – Sønderborg – Nørre Havnegade v. Helgolandsgade  
Åbningstale og velkomst kl. 10.00 
Kunstner: Johnny Haugaard, med elever fra Deutsche Schule Sonderburg (Sønderborg tysk skole) 

Kunstværket bliver stående til d. 30. august. 

 



Om ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer”: 
 
„Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“ er et grænseoverskridende havefestival- og turismeprojekt som led i 
Interreg-programmet Deutschland-Danmark og er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Projektpartnerne, byerne Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg samt turistorganisationerne Destination 
Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde, har sat sig det mål at skabe en fælles dansk-tysk destination 
omkring Flensborg Fjord. Få mere at vide på www.bbbprojekt.eu. 
 
Kontakt Projekt „Blomster bygger broer“: Iris Uellendahl, projektleder „Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“, 
Rathausplatz 1, 24937 Flensburg, Tel. +49 461 / 85 4645, e-mail: uellendahl.iris@flensburg.de. 

Johnny Haugaard er et kendt ansigt på ”Go’ Morgen Danmark” på TV2 og går under navnet; 
”Blomstermanden”. Han vil sammen med en skoleklasse fra ”Deutsche Schule Sonderburg” lave et 
kunstværk ud af den store cykelkonstruktion, der skal være med til at bane vejen for hvordan et 
grænseoverskridende samarbejde også kan se ud og være et symbol på hvordan det fredelige samliv 
i et grænseområde i dag kan eksistere i en tid hvor der er mange usikkerheder i verden. 
 
 
15. juni – Harrislee, Strandbad Wassersleben (Tyskland) 
Åbningstale og velkomst kl. 10.00 
Kunstner: Julia Nierade, med elever fra Harreslev-Kobbermølle Danske Skole 
 
Kunstværket bliver stående til d. 30. august. 
 

Der vil være musikalske indslag undervejs, mens kunstneren arbejder på projektet sammen med 
eleverne. 

Arrangementerne slutter kl. 13.00. 

 

Vi kunne sidste år præsentere en ny grænseoverskridende cykelrute på 307 km, der binder 
kommunerne Aabenraa, Sønderborg og Flensburg sammen – også kaldet ”Flensburg Fjord Route”. 
Cykelruten er opstået i forbindelse med et grænseoverskridende Interreg projekt og tager cyklisterne 
forbi spændende haver, slotte og attraktioner på ruten.  

De tre kæmpe cykler placeres i hver kommune for at gøre turisterne og de lokale borgere 
opmærksomme på den nye grænseoverskridende cykelrute og sætte Sønderjylland og Flensborg 
området på kortet, som populære cykeldestinationer. I Aabenraa og Sønderborg er cyklerne 
derudover placeret direkte på Tour de France-ruten og vil derfor også kunne ses af rigtig mange 
mennesker den 3. juli, når den trejde etappe leder feltet igennem Aabenraa og cykelrytterne krydser 
målstregen i Sønderborg.  
 
 
Billeder af Flensburg Fjord Routen og alle kunstnerne: https://we.tl/t-xEs5QYJveG  
Krediter: 
Kunstnere: privat 
Alle andre: Destination Sønderjylland  
 
Presse & PR-kontakt:  
 
Iris Uellendahl 
Projektleder „Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“ 
E-mail: uellendahl.iris@flensburg.de 
Tlf. 0049 461 85 4645 
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