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Projektziel

Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den

Projektpartnern sowie Bewohner des Grenzraumes

auf dem Gebiet der Kultur, Bildung und Wissens

in der Europastadt Görlitz/Zgorzelec.

Cel projektu

Rozwój współpracy partnerów projektu oraz

mieszkańców pogranicza w dziedzinie kultury,

edukacji i wiedzy w Europa–Mieście

Zgorzelec/Görlitz.

Festival der Straßenkünstler an der 
Grenze

Festiwal Artyści Ulicy na Granicy



Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts hatten die Bewohner des

unterstützten Gebiets ihren ersten Kontakt mit Street

Art. Die Präsentationen der Theatergruppen:

"Gwardia Gryfa", "Akt" Theater, "Cichy Teatr"

animierten die Teilnehmer, aktiv an den Shows

teilzunehmen. Dank der universellen Sprache der

Straßenkünstler durchbrach das Festival nicht nur

Sprachbarrieren, sondern bot auch die Möglichkeit,

gemeinsam zu spielen, zu improvisieren und zu

reflektieren. Die Teilnehmer nahmen an einem

interaktiven stationären Ereignis mit dem Titel teil

"Sweet Dreams", interaktive Paraden Fr. "Sense" und

beobachtete die Parade von 6 Stelzenläufern mit

Live-Musik "Schmetterlinge". 383 Teilnehmer aus

Polen und 196 aus Deutschland nahmen an dem

Projekt teil.

Opis projektu

W ramach projektu mieszkańcy obszaru wsparcia

po raz pierwszy zetknęli się z aktorską sztuką

uliczną. Prezentacje grup teatralnych: „Gwardia

Gryfa”, Teatr „Akt”, „Cichy Teatr” animowały

uczestników do aktywnego udziału w pokazach.

Dzięki uniwersalnemu językowi artystów ulicy

festiwal nie tylko łamał bariery językowe ale

również dał możliwość wspólnej pozawerbalnej

zabawy, improwizacji i refleksji. Uczestnicy wzięli

udział w interaktywnym stacjonarnym happeningu

pt. ”Sweet Dreams”, interaktywnych paradach pt.

„Zmysł” oraz obejrzeli paradę 6 szczudlarzy,

z muzyką na żywo pt. „Motyle”. W projekcie wzięło

udział 383 uczestników z Polski i 196 z Niemiec.
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