
 

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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Az összes Duna-menti 
országból származó emberek által gyapjúfonálból kézzel készített „Duna - folyószalag“

A Duna mentén élő emberek összetartozásának érzékeltetésére2013 novemberében az ulmi »Danube-Net-
workers« csoport elindította a németül „Die gewollte Donau“ – nak nevezett projektet. (Az elnevezés szó-
játékon lapul, egyszerre utal a Wolle=gyapjó szóra és a „wollen= akarni igére). Duna menti országokban élő 
emberek közös munkájával keletkezik majd egy gyapjú vagy más fonalból lévő szalag. Ez a szalag optimális 
esetben olyan hosszú lesz, mint a Duna, 2857km, és az akarja kifejez-
ni, hogy a Dunamenti országok közösségét akarják a közreműködők, a 
népek kölcsönös megértésének és az együttműködésre való készségének 
jeleként. Ezt a „folyó-szalag“, amely fonalmaradékokból vagy más anyag-
ból készül, azután feldolgozzák rész-darabokká és később összeállítják 
egy Duna-folyószőnyeggé. Ezt 2014 július 13.-án az ulmi Münsterplat-
zon kiterítik. Ezután a részdarabokat szociális célokra használják majd 
fel.
Az üggyel kapcsolatban a dunai országok továbbképző intézményei-
ben, iskoláiban és mindenféle klubokban és más találkozási helyeken 
számos kisérő rendezvényt tartanak, az adott ország aktuális fejleményeivel, személyes történeti(történelmi) 
elbeszélésekkel, irodalommal. zenével. stb.-vel kapcsolatban, ilyen lesz a Nemzetközi Dunaünnep alkalmából 
2014-ben a Duna parton egy „civiltársadalmi sátorban“ is.

A projekt csak akkor sikerülhet, ha az összes Duna menti országban sok ember vesz részt– kortól, szár-
mazástól, képzettségtől és nyelvismerettől függetlenül. Vegyen Ön is 
részt! Adományozzon használt fonalmaardékokat! Horgoljon használt 
gyapjúból egy szalagot  levegőszemekből, mérje le a horgolt méterekt és 
adja le összetekerve neve, lakóhelye és a méterszám megadásával a lent 
megadott helyen. Vagy kötéssel kapcsolja ösze a horgolt szalagot egy 
darabbá ,50x50 cm, a Duna-folyó-szőnyeg elkészítéséhez.

Részletes információt és időpontokat …nál kaphat vagy (németül, angolul, franciául vagy olaszul) Carmen 
Stadelhofertől vagy Evelyn Schanbachertől, ILEU e.V., c/o ZAWiW, University of Ulm, D-89061 Ulm, Tel: 
+49 731-5023192, info@ileu.net.  
A német nyelvű honlap: www.diegewolltedonau.de, www.thewanteddanube.eu


