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Stowarzyszeniem The Droshkoov Theatre
a Stowarzyszeniem Slubfurt e.V. oraz
wzmocnienie wzajemnego zaufania

ęzykowych
pomiędzy ludźmi

i pokonywania mentalnych, j
i kulturalnych barier
tworz
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oba podmioty. Przedmiotowy

żyć sposób radzenia sobie
z kreowaniem działań kulturalnych w dobie
pandemii, jak również ma dać wspólną
odpowiedź co zrobić, aby w przyszłości
zminimalizować negatywne skutki reżimu
sanitarnego do niezbędnego minimum.
projekt ma przybli

Pandemie - polnisch-deutscher
Erfahrungsaustausch bei der Umsetzung
von Kulturaktivitäten im Zeitalter
epidemischer Einschränkungen.

ZWECK DER
ZUSAMMENARBEIT
Das Hauptziel der Zusammenarbeit besteht
darin, die gemeinsame Entwicklung zu
unterstützen und die Zusammenarbeit zu
vertiefen, im Bereich der kulturellen
Aktivitäten zwischen dem Theaterverein
Droshkoov und dem Verein Slubfurt e.V. und
das gegenseitige Vertrauen zu stärken.
Dazu gehört die Überwindung mentaler,
sprachlicher und kultureller Barrieren
zwischen den Mitgliedern beider Vereine.
Das Projekt soll Methoden zur Durchführung
kulturellen Aktivitäten in Zeiten der
Pandemie diskutieren und entwickeln, sowie
eine gemeinsame Antwort auf die Frage
finden, was zu tun ist, um die negativen
Auswirkungen des Hygieneregimes in
Zukunft auf das Notwendige zu reduzieren.
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KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
26 sierpnia 2021 - Zielona Góra

ędzie spotkaniem ludzi z

Konferencja b

ęgów szeroko rozumianej kultury
polsko-niemieckiej, w tym członków obu
stowarzyszeń. Połączona będzie
z występami artystów amatorów
kr

ZUSAMMENFASSENDE KONFERENZ
26. August 2021 - Zielona Góra
Die Konferenz wird ein Treffen von Personen
Akteuren des polnisch-deutschen Kultulebens
sein, darunter Mitglieder beider Vereine. Sie
wird verbunden sein mit Auftritten von
Hobbykünstlern aus Polen und Deutschland.
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Stowarzyszenie The Droshkoov Theatre oraz

Der Theaterverein Droshkoov und der Verein Slubfurt

ą swoją działalność w
tej samej szeroko pojętej tematyce kulturalno
– rozrywkowej. Pomimo, iż Stowarzyszenie

Theaterverein Droshkoov eine relativ "junge"

The Droshkoov Theatre jest stosunkowo

Organisation ist, arbeiten die Gründer beider

Slubfurt e. V. realizuj

„młodą” organizacją, to ludzie tworzący oba
stowarzyszenia współpracują ze sobą już od

e.V. üben ihre Aktivitäten im gleichen breit
verstandenen Kulturraum aus. Obwohl der

Vereine seit vielen Jahren zusammen.
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Projekt wspó finansowany z Funduszu Ma ych Projektów (FMP) w Euroregionie

„Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy
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INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej.

