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За инициативата Хлябът свързва
B Хлябът е много повече от основна храна.
Векове наред хлябът е бил символ на общността и споделянето в почти
всяка култура и религия в Европа. Тъй като хлябът ни свързва по много и
различни начини, ние нарекохме нашия проект „Хлябът свързва“.
Кампанията „Подайте знак за приятелство“ и състезанието „Хлябът свързва
Европа – създай и изпечи“ са част от този проект.
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
За Дунавската мрежа
През 2008 година по време на Международния фестивал Улм/Ной Улм
беше основана образователната мрежа „Дунавска мрежа“. До сега
повече от 100 граждански организации от 12 страни в Дунавския регион
са се присъединили към тази мрежа. Гражданските организации
работят в областта на образованието, културата, социалните дейности,
опазването на околната среда, университетското или училищното
образование. Участниците в „Дунавската мрежа“ са осъществили
няколко транснационални Европейски проекти по Дунава. Чрез своето
сътрудничество, мрежата подкрепя мирното единство в Дунавския
регион и Европа.
Мрежата празнува своята десета годишнина.
През 2014 година беше основана асоциацията „Дунавска мрежа за
Европа (ДАНЕТ). http://danube-networkers.eu
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ILEU e.V. & DANET e.V.
Schweinmarkt 6, D-89073 Ulm
+ 49 (0) 731 379 951 66
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Carmen Stadelhofer,
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за приятелство!

Хлябът свързва –
Подайте знак за приятелство до
30 юни 2018 година!
Очакваме да съберем 1000
снимки
Присъединете се към
дигиталната фотографска
кампания.

http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
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Дайте знак за приятелство!
От плетките до печивата
През 2014 „Дунавска мрежа“ организира един невероятен
проект: Вълнен килим-река, ръчно изработен от хора във
всички страни по Дунава и демонстриращ солидарността
между Дунавските народи и Европа. Повече от 6000 участници
изплетоха лента на приятелството, дълга 1500 метра и 3647
вълнени квадрата.
Тази година предизвикателството е виртуално:
Сега ще направим виртуална лента на приятелството от
снимки с печива от тесто и тази листовка

Поздрави от Ла Сал Пилдещ, Румъния

Поздрави от Тигеш, Молдавия

Поздрави от Русе, България
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Откриване на
кампанията от
Гюнтер Чиш, Кмет на
Улм

Поздрави от София, България

Станете част от нещо по-голямо:
1000 знака за приятелство за нашата 10-годишнина
Досега сме получили около 100 знака за приятелство.
(http://bread-connects.tastes-of-danube.eu/give-a-sign-of-friendship/)
Тъй като отбелязваме нашата десета годишнина, бихме искали да си
поставим цел: 1000 знака за приятелство биха илюстрирали добре една
мирна и солидарна общност в Дунавските страни и Европа. На 11-я
Международен Дунавски Фестивал в Улм/Ной Улм ще покажем всички
снимки.
Да участвате е лесно
Просто си направете снимка с ваши приятели, с това, което сте изпекли от
тесто и тази листовка. Изпратете ни снимката до 30 юни 2018 г. (info@ileu.net).
За участие са поканени хора от всички възрасти, етнически и социални групи.
Присъединете се към нас като изпратите знак за приятелство!
Тази кампания се организира от Института за виртуално и традиционно
обучение на възрастни към Университета в Улм (ILEU e.V.). Като изпращат
снимките, участниците прехвърлят на ILEU e.V. правото да показва снимките
онлайн и на живо. Те също гарантират, че притежават авторски права да
показват тези снимки.
Für weitere Informationen und Inspiration:
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu

