
 

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 
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„Dunajský pás“ 
ručne zhotovený lidmi ze všech podunajských zemí
Pro ozřejmění spojení mezi lidmi kolem Dunaje, v listopadu 2013 ulmští „Danube-Networkers“  odstartovali 
projekt „Die gewollte Donau“. Skrz společnou práci lidí ve všech podunajských zemích vzniká pás z vlny. Je 
dlouhý jako Dunaj (2857 km) a má vyjádřit, že podunajské společenství je přáním všech účastníků, tak jako 
je porozumění mezi národy a připravenost ke spolupráci. 

Pás z vlny bude zpracován z jednotlivých kusů a později spojen v duna-
jský koberec, který bude vystaven v rámci Internacionálního Duna-
jského Festivalu v Ulmu, BRD, 13.7.2013 na náměstí ulmské katedrály 
(viz. foto).  Potom budou části pásu dále uplatněny ve smyslu projektu. 

V této souvislosti se pořádají ve vzdělávacích institucích a dalších orga-
nizacích všech podunajských zemí četné akce (o současnému vývoji v 
zemích, literatura, hudba, „oral history“, atd.), které se budou pořadat 
také v rámci Internacionálního Dunajského Festivalu 2014 ve „Stanu 
Civilní Společnosti“ na břehu Dunaje. 

Tento projekt dává podnět ke kladení otázek o tom kdo jsou „ti jiní“ kolem Dunaje/v podunajských zemích, 
kde a jak žijí, co nás spojuje, jak můžeme přispět k tomu, aby jsme se lépe poznali v našem společném „ev-
ropském domě“. K úspěchu potřebuje tento projekt účast mnoha lidí v všech zemích Podunají - nezávisle na 
věku, původu, vzdělání či znalostí řečí - a také veřejných institucí a civilně právních organizací, které tento 

projekt podpoří.

Projekt je koordinován spolkem Institut für virtuelles und reales Lernen 
in der Erwachsenenbildung an der Universität Ulm (ILEU) e.V.,  ve spo-
lupráci s mnoha partnery. Projekt je finančně podporován organizacemi 
Ulmer Bürgerstiftung a Baden-Württemberg Stiftung a hledají se další 
sponsoři.  

Další informace o projektu a jeko aktivitách můžete obdržet na webových stránkách www.diegewolltedonau.
de, www.thewanteddanube.eu,  či kontaktujte Carmen Stadelhofer/ Evelyn Schanbacher, ILEU e.V.,  c/o ZA-
WiW, Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee 11, D-89081 Ulm,  +49-731-5023192, info@ileu.net.  


