Competiția de coacere creativă:
Crează și coace Europa ”ta”!
Încearcă să-ți exprimi sentimentele pentru Europa alăturândute competiției.…
Nu există limite pentru fantezia ta
Arată-ne idea ta de Europă coaptă. Bunătățile coapte pot fi dulci sau
sărate și pot fi colorate sau decorate cu semințe sau cu articole
speciale... Fie că lucrezi singur sau în grup - orice e posibil.
Doar folosește un tip de aluat simplu, fi creativ și realizează Europa
”ta” sub formă de pâine.
Așa se procedează
Folosește o tavă simplă de copt ca și fundal al aluatului tău și
decorează zona cum îți place. Te rugăm să trimiți o poză a creației
tale, pe tava ta de copt, să o numești și să îți descrii ideea (în
maximum 200 de cuvinte),
Și să o trimiți pe: info@ileu.net.

Lucru în desfășurare.
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Un exemplu
de inspirație.

Un exemplu de cum să lucrezi în dimensiuni diferite.

Data limită pentru trimitere este 15 aprilie 2018
Institutul pentru învățare virtuală și față-în-față în domeniul
educației adulților al Universității din Ulm (ILEU e.V.) organizează
această competiție. Participând, competitorii îi transferă lui ILEU e.V.
dreptul de a le arăta pozele online și offline. Ei asigură și faptul că au
dreptul la imagine pentru persoanele fotografiate. Gasiți mai multe
informații pe website-ul nostru. http://bread-connects.tastes-ofdanube.eu
Și câștigătorul este...
Premiul principal este o excursie pentru una sau două persoane la
întâlnirea internațională a Danube-Networkers în Ulm în perioada 1215 iulie 2018.
Întâlnirea este parte din cel de-al 11-lea Festival Internațional al
Dunării în Ulm/Neu-Ulm. Va fi un premiu echivalent pentru potențialii
câștigători din regiunea Ulm/Neu-Ulm, un premiu special pentru
clasele școlare și premii materiale. Premiile oferite nu se pot schimba
în bani.

Toate pozele câștigătoare vor fi expuse la expoziția de la ”Haus der
Begegnung” din Ulm și pe durata Festivalului Internațional al
Dunării.
Mai multe informații și inspirație:
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
Abia așteptăm să vedem ce ați trimis.

Gata de băgat în cuptor.
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Despre Pâinea ne unește
Pâinea este mult mai mult decât doar o mâncare de bază.
De-a lungul secolelor, pâinea a fost un simbol al comunității și
al împărțirii cu alții în aproape toate culturile și religiile din Europa.
Având în vedere că pâinea ne unește în atât de multe moduri, am numit
proiectul ”Pâinea ne unește”.
Campania ”Dă un semn de prietenie” și concursul
”Pâinea unește Europa - Crează și Coace” sunt părți din ”Pâinea ne unește”.
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
Despre Danube-Networkers
Rețeaua educațională ”Danube-Networkers”
a fost fondată în 2008, în timpul Festivalului Internațional al Dunării din Ulm.
Până acum, mai mult de 100 de organizații civice din 12
țări din regiunea Dunării fac parte din această rețea.
Organizațiile civice sunt specializate în educație, cultură, afaceri sociale,
mediu, educație superioară sau școli.
Danube-Networkers a realizat mai multe proiecte transnaționale europene
de-a lungul Dunării. Prin cooperarea lor, rețeaua promovează o unitate
pașnică în regiunea Dunării și în Europa.
Anul acesta, rețeaua sărbătorește a zecea aniversare.
Asociația Danube-Networkers for Europe (DANET e.V) a fost fondată
ÎN 2014.
http://danube-networkers.eu

Contact

ILEU e.V. & DANET e.V.
Schweinmarkt 6, D-89073 Ulm, Ger
+49 (0) 731 379 951 66
info@ileu.net

Responsabil Carmen Stadelhofer,
Președinte ILEU e.V., DANET e.V.
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