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A Kenyér összeköt
A Kenyér több, mint alapvető élemiszer. Évszázadokon keresztül a kenyér
a közösség és megosztás szimbóluma volt minden kultúrának és vallásnak
Európában. Mivel kenyér összeköt minket sok szempontból, elneveztük
a projektumot „A Kenyér összeköt”. A kampány „Adja a barátság jelét”,
és a verseny „A Kenyér összeköti Európát - Létrehozni és sütni” része
„A Kenyér összeköt”
projektumnak. http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
A „Duna-Networkers”
2008-ban a Nemzetközi Duna Fesztivál Ulm ideje alatt megalakult az oktatási
hálózat „Duna-Networkers”. Ma már több mint 100 civil szervezet, 12
országból, részt vesz ebben a Duna régiói hálózatba. A civil szervezetek
szakosodtak az oktatás, a kultúra, a társadalmi a¬ levegõ, a
környezetvédelem, a felsőoktatás és iskolák területén. A Duna-Networkers
több transznaciónális Európai projektet vitt végbe a Duna mentén. Ezzel az
együttműködéssel a hálózat elősegíti a békés egységet a Duna régióban és
Európába. A hálózat az idén ünnepli a tizedik évfordulóját. 2014-ben alakult
meg a Duna-Networkers Európa egyesület
(DANET e.V.) http://danube-networkers.eu
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Csatlakozzon és adja meg a barátság jelét!

Bread connects –
Adja a barátság jelét, 2018 Június
30-ig!
1000 fotót várunk!
Csatlakozzon a digitális fotó
kampányhoz.

http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
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A kampányt
megnyitotta
Gunter Czisch,
Lord Mayor of Ulm

Adja a barátság jelét!
A gyapjútól a pékárúig
2014-be a Danube-Networkers szervezet egy csodálatos projektet
vitt végbe: kézzel szőt gyapjú Folyó-futószönyet készitettek a Duna
menti országokból, bizonyitva a közösségi szolidaritást a
Dunamenti országok között és Európába, minnél több embert
bekapcsolva. Több mint 6000 ember vett részt, és kötött egy 1.500
km hosszú barátság szallag jelképét, és 3647 darab Duna gyapjú
készült.
Ebben az évben a kihívás virtuális:
Így jön létre a virtuális úton a barátság szallaga, mint ahogy a fotó
a szoron bemutatja a sütés folyamatát.

Üdvözlet La Salle Pildesti, Románia

Üdvözlet Tigehsi, Moldávia

Üdvözlet Ruse, Bulgária
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Üdvözlet Sofia, Bulgária

Legyen része valami nemesebbnek: 1.000 jelzést a 10-dik évfordulóra.
Eddig mintegy 100 jelzés érkezett a barátság jelképe ként.
(http://bread-connects.tastes-of-danube.eu/give-a-sign-of-friendship/)
Mivel az idén a Danube-Networkers 10-dik évfordulója, szeretnénk felállitani a
határértékeket: 1000 jelzés a baráság jeléül, lenne jó bizonyiték a békét és
szolidaritást bizonyitó közösségről a Duna menti országokba és Európába.
A 11-dik Nemzetközi Duna Fesztiválon, Ulm / Neu-Ulm be fogjuk mutatni az
össz képet.
Nagyon egyszerű bekapcsolodni
Csak egy képet küldjön magáról, vagy barátairól, melyen a kenyér/sütés a téma,
mint a szoron. Küldje el nekünk a képet, 2018 június 30-ig, (info@ileu.net).
Független a korosztálytól, etnikai és társadalmi csoportól felkérjük, hogy vegyen
részt.
Csatlakozzon hozzánk és adja a barátság jelét!
A kampányt, a virtuális és szemtől - szembe tanulással, felnőttoktatással,
foglalkozó Ulmi Egyetemhez tartozó Intézet (ILEU eV) szervezi. Azzal, hogy a
résztvevők által az ILEU e. V. jogot kap, hogy megmutassa a képeket on- és offline
módban. Biztosítja, a fényképre levett emberek jogait is.
További információ és inspiráció:
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu

