Slovenski slikar Jože Kramberger in njegov Kruh na mizi
Okusi Donave. Kruh, vino, začimbe
Nov evropski projekt. Iščemo udeležence in sodelavce. Iščemo prostovoljce,
prevajalce in sponzorje
Po koncu projekta »Ljubljena, stkana Donava«, ki je v letu 2015 prejel evropsko
nagrado, Evropsko združenje DANET, obdonavski sosedje skupaj s partnerskimi
organizacijami iz vseh obdonavskih držav pričenja voditi projekt Okusi Donave.
Kruh, vino, začimbe.
Hrana je prostor povezovanja in ločevanja, je priložnost za slavje in je možnost
izražanja naklonjenosti in skrbi za drugega. Lahko pa je tudi izraz nasilja, denimo v
vojni, ko postane predmet vojnega dobičkarstva. Želimo raziskati različne vidike te
dobrine.
Koga vabimo
Društva, združenja, šole, posamezniki iz obdonavske regije so vabljeni k sodelovanju.
K sodelovanju vabimo civilne in druge organizacije iz držav, ki ležijo ob Donavi
(Nemčija, Avstrija, Slovaška, Madžarska, Srbija, Romunija, Bolgarija) pa tudi druge
iz držav, ki ležijo ob rekah, ki se stekajo v Donavo. Moldavija, Ukrajina, Slovenija,
Češka, Bosna in Hercegovina, Črna gora.
Pri tem projektu imamo v mislih vse generacije., narodnosti, posameznike in skupine
različne izobrazbe, pripadajoče različnim kulturnim ozadjem.

Za sodelovanje v projektu ni pomembno, če ste stari ali mladi! Ni pomembno, če
govorite ta ali oni tuji jezik! Sleherni posameznik, sleherna skupina je dobrodošla! V
tem projektu so pomembni procesi in so pomembni proizvodi. Kdor rad pregleduje
arhive, kdor rad raziskuje, kdor rad razpravlja, predava, bo za to imel veliko
priložnosti. Nekdo drug bo prispeval recepte za kruh, spet nekdo drug bo spekel kruh.
Na spletu se bo zbirala dokumentacija o izvedenih dejavnostih. Tam bodo tudi
navodila, kako postopati, kaj je treba vedeti. Vse je mogoče, le domišljiji je treba dati
krila.
Kaj in čemu
V vseh teh državah bodo potekale transnacionalne projektne dejavnosti. Obravnavali
bomo sociološke, politične, ekonomske vidike vina, kruha in začimb, njihovo
družbeno in kulturno zgodovino. V zgodovini so hrani posvečali posebno skrb. Goste
so pričakali s kruhom in soljo ob vselitvi v novo domovanje. Kako je s tem v drugih
državah? Kaj pomenijo kruh, vino in začimbe za gospodarstvo, se bomo spraševali?
Skupna priprava hrane in razprave bodo pripomogli k »food sharing«, »slov. hrana
naša skupna dobrina«, pripomogli bodo k drugačni, skrbni obravnavi in ponovni
uporabi hrane.
Projekt bo povezal ljudi, ki imajo različno tradicijo in vrednote. Omogočil bo
izmenjavo iskustva in zanimanj. Udeleženci se bodo srečevali iz oči v oči, kakor tudi
na spletu. Nastala bo izmenjava fotografij, video posnetkov med njimi. Gradila se bo
skupna evropska identiteta.
Sodelovanje na Donaufest 2016 in gostovanje na spletnih straneh
Organizacijski odbor praznovanja Doanufest 2016 v novem Ulmu zbira predloge za
sodelovanje prebivalcev obdonavskih držav na tem dogodku. V času Donaufest 2016
projekt še ne bo dokončan, a praznovanje bo dalo podlago za medsebojno
spoznavanje vseh. Do Donaufest 2016 se bomo udeleženci v projektu posvečali
kruhu. Po tem dogodku pa vinu in začimbam.

Projekt bodo predstavile na svojih straneh številne organizacije. Krajša besedila bodo
objavljena in prostovoljci jih bodo prevedli v druge jezike. Pomembnejša besedila
bomo prevedli v angleščino.
Finančna podpora
Projekt ima za zdaj malo finančne podpore. Podpirata ga mesto Ulm, in Muzej kruha
Ulm. Kljub temu vabimo šole in druge ustanove, da se projektu priključijo z lastnimi
zmožnostmi. Veliko število udeležencev v projektu bo dalo pozitivno sporočilo o
pomenu in trdnosti obdonavske regije, sporočilo o prijateljstvu med narodi in
deželami, bo pomemben prispevek k ciljem Obdonavske strategije Evropske komisije.
Vprašanja in predloge lahko naslovite na:
Carmen Stadelhofer, Akad. Dir'in a.D.
Vorsitzende ILEU e.V.
Vorsitzende "Danube - Networkers for Europe (DANET)e.V."
Vorstandsmitglied des "Danube- Civil – Society Forums" (DCSF)
Vorsitzende ViLE e.V.
Olgastrasse 109
89073 Ulm
E - Mail:
carmen.stadelhofer@uni-ulm.de
Tel: + 49(0) 731/50 26690
Mobil + 49 171 1904099
www.danube - networkers.eu
www.thewanteddanube.eu
www.facebook.com/thewanteddanube
V Sloveniji na:
Slovenian Third Age University National Association for Education and Social
Inclusion
Poljanska c.6, 1000 Ljubljana
Prof. Dr. Ana Krajnc
Coordinator: Dr. Dušana Findeisen
www.utzo.si
++386 (0)1 433 20 90
univerza-‐3@guest.arnes.si
dusana.findeisen@guest.arnes.si

Vabimo vas na našo Facebook stran
https://www.facebook.com/tastesofdanube

	
  

