
 

The wanted           Danube 2014 

 

„The wanted Danube“  

A handmade, woollen „Rivercarpet“ made by people coming from all Danube countries 

In order to demonstrate the solidarity among the Danube countries, the “Danube-Networkers” 

in Ulm under the coordination of the Institute ILEU started in November 2013 a project 

involving as many people as possible from all Danube countries - no requirements  with 

respect to age, social background, education and 

language skills – and ending in July 2014 during the 

International Danube Festival in a cultural performance. 

The action is called “Die gewollte Donau/The wanted 

Danube” for 

exprime that people 

want to be 

connected along the 

Danube. But also people from all other European 

countries are invited to take part and to make known to 

the civil society of the South-East countries by this 

symbolic action that they are welcome in the common 

House “Europe” 

Project’s approach: to crochet a simple woolen handmade band– at it’s best as long as the 

Danube river (2.857 km) as a symbol of a wanted Danube community and demonstration of 

our togetherness. The band will be worked on in several steps and ends in an art object that 

will be presented during the International Danube Festival in Ulm on the 13
th

 of July 2014 on 

the Cathedral square (Münsterplatz). Afterwards the “Danube-Rivercarpet” will be divided 

into small pieces and used for social issus. 

The project is combined with numerous activities in all Danube countries in schools, 

associations, senior’ organisations and also in a Civil Society action during the Danube 

festival. By this way the participants get to know better “the others” involved in the project, 

specially people living in South-East countries along the Danube river and to understand what 

they do, where and how they live. It is also a chance to talk, to share ideas and experiences 

and  to create ideas for common projects.       JOIN US! 

Further information: 

Carmen Stadelhofer, Coordinator of the Network „Danube-Networkers“ for seniors education, social 

participation and intergenerational dialogue , President of the Association ILEU e.V.   

Contact: Carmen Stadelhofer, ILEU e.V. c/o ZAWiW, Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee  11, 
89081 Ulm,  E-Mail: info@ileu.net,  Tel: 0731/50-23192, www.danube-networkers.eu 

Website in German: www.diegewolltedonau.de, International Website in February 2014 

 

Danube2014The wanted

„The wanted Danube“
Covorul de lână creat de oameni din toate tările de la Dunăre

Membrii proiectului „Danube – Networkers“ din Ulm, Germania, in cooperare cu asociatia ILEU, au initiat 
in octombrie 2013 und proiect pentru societatea civila din tările de la Dunare numit „The wanted Danube“. 
Scopul acestui proiect este intărirea relatiilor dintre oamenii proveniti din tările dunărene si crearea unei 
legături spirituale între aceștia. In acest scop, oameni din toate țările 
dunărene, indiferent de vârstă,  etnie, educație și limbă pot lua parte la 
acest proiect. Rezultatul proiectului – un covor împletit simbolizând 
Dunărea – va fi prezentat in cadrul Festivalului Dunării in Ulm in iulie 
2014 in fața catedralei Ulmer Münster. 
Desfășurarea proiectului:
Cu ajutorul muncii comune ai locuitorilor tărilor de la Dunăre va  re-
zulta la sfarșitul proiectului un șiret din lână de lungimea Dunării, 2857 
km. Acest șiret este privit drept simbol al spiritului civil din tările de la 
Dunăre cu scopul de a le uni și transforma intr-o singură comunitate 
dunăreană. Procesul creării 
șiretului cuprinde mai mulți pași pentru ca la sfârsit sa rezulte un covor din lână reprezentând Dunărea care 
va fi prezentat publicului larg și apoi dezmembrat și folosit pentru alte activități asemănătoare. La început se 
va face un șiret până se ajunge la lungimea Dunării pentru ca apoi din acest șiret să se împletească un covor 
care simbolizează Dunărea. 

Acest proiect oferă nenumeroase mijloace pentru învățarea non-formală 
și schimbul de experiență dintre participanți. Acest eveniment este și un 
mijloc de a învăța cum sunt ceilalți membri din comunitatea dunăreană, 
cum și unde trăiesc ei. In acest fel putem să ne cunoaștem mai bine in 
această Casă a Europei. 
Membrii rețelei „Danube-Networkers“ își pot impărtăși experiențele câș-
tigate până acum și pot arăta proiectele realizate in anii lor de existență 
în acest fel animându-i pe cei interesați să li se alăture. In cadrul fetivalu-
lui Dunării vor fi prezentate informații despre țările Dunării și proiectele 
desfășurate până acum si vor avea loc evenimente creative cu sprijinul 
organizațiilor nonguvernamentale din țările Dunării care vor lua parte la  
acest proiect.

More information on the International website www.thewanteddanube.eu or the German  website www.
diegewolltedonau.de Contact: Carmen Stadelhofer/ Evelyn Schanbacher, ILEU e.V.,  c/o ZAWiW, Universität 
Ulm, Albert-Einstein-Allee  11, D-89081 Ulm,  E-Mail: info@ileu.net,  Tel:  +49 731/50-23192


