
Jugendbegegnungs- und Theaterreise im Sommer 2014

Fiatalok együtt és a színházzal 2014 nyarán
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Freundschaft. Freiheit. Frieden. - Auf Spurensuche nach einer Europäischen Identität -

Milyen is az európai ember? Ennek nyomába szegődünk egymás és a színház segítségével.

IFKA Public Bene�t Non-Pro�t Ltd. for the Development of 
Industry und der Kinder- und Ferienverein Greifswald e.V. 
wünschen Dir ein erlebnisreiches Theatervergnügen, viele 
spannende Begegnungen und maximalen Spaß mit 
neuen Freunden!

Kinder- und Ferienverein Greifswald e.V.
Hafenstraße 41 | 17 489 Greifswald | Deutschland
fon: +49 38 34 | 50 24 36
fax: +49 38 34 | 51 24 25
eMail: kfv-greifswald@gmx.de

www.kinder-ferienverein.de

A tábor a Kinder und Ferienverein Greifswald e.V. és az 
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonpro�t Kft. együttmű-
ködésében valósul meg. 

A  magyar fél elérhetőségei: 
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonpro�t Kft. 
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16. 

Részletek, részvételi feltételek és jelentkezési információk:
fon: +36 1 312 2213/155
eMail: tabor@ifka.hu

www.ifka.hu/tabor 

Szeretettel várunk!

++++ Das vorliegende Angebot kann sich ggf. noch etwas ändern. 
++++ Unter besonderen Umständen kann die Durchführung dieser 
Jugendbegegnungs- und Theaterreise bis eine Woche vor Beginn durch 
die Veranstalter abgesagt werden. ++++ Nach Anmeldung eines 
Jugendlichen geht ihm (ab 18. Lebensjahr) oder seinen Eltern (bis 17. 
Lebensjahr) ein gesonderter Brief mit allen relevanten Informationen zur 
Reise zu. ++++

++++ A változtatás jogát fenntartjuk – a szervezők előre nem látható 
okok miatt tábor lebonyolítását 2014. július 26-áig lemondhatják. ++++ 
A 18 év alatti résztvevők a táborral kapcsolatos értesítéseket megadott 
felügyeleti/szülői címre kapják. ++++

Kinder- und Ferienverein Greifswald e.V.



Ihr habt Lust auf acht Tage 
prall gefüllt mit Theater, Begegnung, 
Erholung, Austausch 
und jeder Menge Spaß??? 
Dann seid Ihr bei uns genau richtig!!!
              

+  für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 - 22 Jahren

+  für Deutsche Teilnehmer/innen: 01. bis 10. August 2014

+  für Ungarische Teilnehmer/innen: 02. bis 10. August 2014

Jelentkezz,
+  ha már elmúltál 14, de még nem vagy 22 éves 

+  ha érdekel a színház

+  ha jól beszélsz németül, és szívesen eltöltenél 
      egy hetet ugyanilyen korú német társaiddal

+  ha szeretnéd jól érezni magad

+  ha szeretnéd gyakorolni a nyelvet

És tenni mindezt egy kellemes nyaralás közepette. 
Időpont a magyar résztvevők számára: 
2014. augusztus 2-10.  

Wir wollen mit Euch ins Gespräch kommen über das Hier 
und das Dort, über Grenzen und Gestaltungsräume, über 
Träume und Zukunftsängste. Wir fragen, was ist Europa und 
was sind wir darin? Was haben wir gemeinsam und was 
trennt uns? Wer sind wir und wohin wollen wir?

Wir nähern uns den Antworten aber nicht mit trockener 
Theorie, sondern wollen uns mit Euch auf eine Reise 
begeben. Lasst uns in Workshops und spannenden Diskussi-
onsrunden, mit Bewegung und Kreativität, im darstellenden 
Spiel und mit viel Phantasie gemeinsam suchen. Ziel ist es, 
am Ende der Reise unsere Idee von einer Gemeinsamkeit in 
Europa vor einem Publikum zu präsentieren.

Amiről szó lesz:
+  A határ egyik és másik oldala – mi a jelen és mi a jövő?

+  Európa – mit jelent számotokra a szó és ki 
      milyen szerepet játszik benne?

+  Van-e közös szerepünk, felelősségünk 
      Európa alakításában? 

+  Kik vagyunk mi és mi a célunk?

Utazz velünk! 
Miért? Mert garantáltan nem fogsz unatkozni. Játékosan, 
beszélgetve keressük együtt a válaszokat a kérdésekre, a 
tábor végén pedig egy közösen kitalált és megrendezett 
színdarabbal megmutatjuk, hogy milyen is a mi közös 
Európánk.

Unsere Reise führt uns nach Tata, einer kleinen Stadt in 
der Nähe von Budapest / Ungarn. Dort verbringen wir 
acht Tage gemeinsam: eine Gruppe Ungarischer und eine 
Gruppe Deutscher Jugendlicher. Geplant sind Gesprächs-
kreise, Theaterworkshops, ein Tagesaus�ug nach Budapest 
mit historischer Stadtführung und Freizeit, ein Tagesaus�ug 
zum Balaton und ganz viel Zeit für Euch - zum Austauschen 
und Kennenlernen, zum Lachen und Flirten, zum Träumen 
und natürlich Theaterspielen.

Dieses Projekt wird von der EU-Kommission im Rahmen des Programms 
JUGEND IN AKTION �nanziell unterstützt.
 
Der Inhalt des Projekts spiegelt nicht unbedingt die Meinung der 
EU-Kommission wieder. Verantwortlich sind ausschließlich der Kinder- 
und Ferienverein Greifswald e.V. sowie IFKA Public Bene�t Non-Pro�t 
Ltd. for the Development of Industry.

Hová és hogyan?
A tábor helyszíne alapvetően Tata, de az itt töltött 
idő alatt meglátogatjuk Budapestet és a Balatont is a 
német résztvevőkkel együtt. A színházi foglalkozásokat és a 
beszélgetéseket színházpedagógiai szakemberek vezetik. 

A tábor és az előzetes kommunikáció kétnyelvű 
(magyar-német), ezért a táborba való jelentkezéshez 
és a részvételhez német nyelvtudás szükséges.

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg.

A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a 
Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége a 
projektre nem terjed ki.


