
 

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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 Ръчно изработен вълнен „килим-река“, 
изплетен от хора, които живеят в страните по река Дунав

За да демонстрират солидарността между Дунавските страни, през месец ноември 2013 г. 
участниците в Дунавската мрежа “Danube-Networkers” в гр. Улм, Германия, координирани от 
института ILEU, започнаха работа по проект, чиято цел е да включи колкото може повече хора 
от всички страни по Дунава, без ограничения по отношение на 
възраст, социално положение, образование и езикови умения. 
Проектът ще приключи с представяне на „килима-река“ на 
международния Дунавски фестивал в гр. Улм. Проектът се нарича 
„Желаният Дунав“ в израз на желанието на хората да се свържат 
чрез реката. Поканват се за участие и хора от други Европейски 
страни, като  чрез тази символична дейност да популяризират 
сред гражданското общество на страните от Юго-източна Европа 
идеята, че са добре дошли в общия Европейски дом. Проектна 
дейност: да се изплете на една кука обикновена вълнена лента – 
ако е възможно, дълга колкото река Дунав (2 857 км) като символ на желаното Дунавско общество 
и демонстрация на нашето единство. Лентата ще бъде изработена на няколко етапа и ще бъде 
представена като произведение на изкуството по време на международния Дунавски фестивал в 
гр. Улм на 13 юли 2014 г. на площада пред Катедралата. След това вълненият килим–река ще бъде 
разделен на няколко по-малки части и ще се използва в социалната сфера. Проектът съчетава 

многобройни дейности във всички крайдунавски страни, в 
училища, асоциации, организации на хора от третата възраст, 
а също така и мероприятията, които ще бъдат организирани 
от Асоциация „Гражданско общество“ по време на Дунавския 
фестивал. По този начин, участниците във фестивала ще опознаят 
по-добре хората, живеещи по река Дунав, ще разберат какво 
работят, къде и как живеят. Проектът ще осигури възможности за 
разговори, споделяне на идеи и преживявания, създаване на общи 
проекти.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС!
За повече информация:   www.thewanteddanube.eu
1) проф. Николай Михайлов; Русенски университет „А. Кънчев“, ул. Студентска 8, 7017 Русе,  
тел.: (+359 82) 888 268,  
e-mail: mihailov@uni-ruse.bg       
2) инж. Йордан Казаков, Съюз на пенсионерите‘2004-Русе,  
тел.: (+359) 878 821 036, 
e-mail: yordankazakov@gmail.com


