5 vor 12
- Wie tickt deine Zukunft?najwyższa pora?!
Twórcy kultury, wolni myśliciele, kreatywni i wszyscy wizjonerzy dnia
jutrzejszego!
W jaki sposób poprzez formy i działania artystyczne tworzyć więź, pozwalającą
odkryć wyzwania społeczne?
W innowacyjny, magiczny, utopijny a może iluzyjny sposób?
Razem z Wami chcemy kształtować nowe formy przyszłości!
Zegar tyka…
W tym trudnym i niepewnym dla Europy czasie, chcemy zostawić ślad! Chciejmy
samemu kierować naszymi działaniami i poruszać! Nie chcesz być tylko
trybikiem w zegarku? My także nie! Pokażcie nam zatem swój własny scenariusz
przyszłości! W którym kierunku porusza się wskazówka? W stronę zagłady czy
utopii?
Tik-Tak. Tik-Tak.
Gdzie leży granica między wizją a iluzją? Między pragmatyzmem a
dogmatyzmem? 22. Edycja festiwalu jest ukierunkowana na różnorodne formy,
umożliwiające nam nowe spojrzenie na przyszłość oraz jej tworzenie.
Za 5 12?!
Szukamy wszystkich, którzy razem z nami stawią czoła temu wyzwaniu i w
całkiem nowy, oryginalny sposób przedstawią nam swoją niepowtarzalną
koncepcję przyszłości.
Najwyższy czas na nowo nastawić zegarki!
O godzinie 12 wskazówki się pokryją.
Ile pozostanie czasu?
Czy jest za 5 12?!
 [ A ty, jak tykasz?! ]

[Jak tyka Twoja przyszłość?]

Fakty o festiwalu:
Kiedy: 27-30.06.2019

Gdzie: We Frankfurcie nad Odrą i Słubicach

Pokaż się!
A także swoją artystyczną pracę! Własną interpretację i wizję tegorocznego
motta. Zgłoś się do nas z nagraniem. Zdjęcia, teksty, koncepty czy inne
niespotykane formaty będą także akceptowane.

Termin wysyłania zgłoszeń:
21.11-31.12.2018
Co oferujemy:
Zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży, wyżywienie, gażę dla artystów, a
także niezapomniany i emocjonujący czas spędzony w trakcie festiwalu.

Chcę się zgłosić!
Najlepiej przez e-maila! Na adres: unithea-programm@europa-uni.de
Nie masz e-maila? Żaden problem! Zgłoszenie wyślij na adres pocztowy:
UNITHEA 2019
Stiftung Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

Tik,........

tak……….
Tik…….
tak!...
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