
SZERETED A DUNÁT? VAN ÖTLETED, TERVED, HOGYAN 
TUDNÁNK FELHÍVNI A DUNÁRA A FIGYELMET?

MIVEL PÁLYÁZHATSZ? 
VIDEÓ - INSTALLÁCIÓ - PERFORMANCE - GRAFIKA - PUBLIC ART 

A Danube Flow célja, hogy 
márciustól-októberig különböző akciókkal, 

eseményekkel, projektekkel közelebb vigyük 
az embereket a Dunához, ismerjék és 

használják a folyót, fedezzék fel a természet 
közelségét maguk mellett.

Tegyél hozzá idén Te is a Duna programjaihoz!
Indulhatsz önálló koncepcióval, de Indulhatsz önálló koncepcióval, de 

csatlakozhatsz a Nemzetközi Duna Naphoz és 
a Valyó által megvalósított Duna Tanösvény 
idei helyszíneihez is. Számos kapcsolódó 

projekthez, programhoz tudsz te is hozzátenni, 
ha indulsz az 1 millió Ft összdíjazású nyílt 

pályázaton. Ezekről a projektekről a 
találkozókon tájékozódhatsz.találkozókon tájékozódhatsz.

A Danube Flow programokról és a pályázatról tájékoztató előadások: 
2012. február 8-án és 29-én este 7-kor az Impró Kreatív Töltőállomáson (1066 Bubapest, Ó utca 4.)

további részletek: danubeflow.eu    kapcsolat: info@mindspace.hu, mindspace.hu

Akár egy klipet is forgatsz a Dunáról, vagy köztéri alkotást, ruha költeményt, játékot is tervezhetsz. 
Persze ha egy mobil vagy Facebook alkalmazásban tudnád legjobban kibontakoztatni kreativitásodat, 

akkor is várjuk az ötleteidet. Jöhet egy installáció, de akár egy komplett Dunára írt opera is. Nem 
szeretnénk megkötni a fantáziád, a cél, hogy a középpontban a Duna és környezete legyen.

Szakmai zsűri: 
Tihanyi Dominika (Újirány csoport), Bujdosó Attila (Kitchen Budapest, KÉK), 
Madarász Csaba (CEECN), Varga Dávid (Valyo), Buczkó Bence (Mindspace)  



MEGFIGYELEKPÁLYÁZOK
küldd be a pályázatod 

2012. március 7-ig a info@mindspace.hu címre

Pályázathoz szükséges:
- ötleted leírását röviden, és vizuális tervét 

- név, e-mail cím, telefonszám
- becsült költségvetési terv 
- blogod,  portfoliód, ha van- blogod,  portfoliód, ha van

Ha nem szeretnél pályázni, de érdekel a 
dolog, fontos neked az ügyünk, akkor lájkolj 
minket a facebookon és része legetsz hogy 

áramlik a Duna.

Kérünk küldd tovább a felhívást minden olyan 
ismerősödnek, akit érdekelhet.

Ha élőben szeretnél hallani a programról, Ha élőben szeretnél hallani a programról, 
gyere el a meghirdetett találkozókra.

1 MILLÓ FORINT ÖSSZDÍJAZÁS

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2012. MÁRCIUS 7.

INFO@MINDSPACE.HU

DANUBEFLOW.EU

TALÁLKOZÓK A RÉSZTVEVŐKKEL

Ha szeretnél bekapcsolódni a programokba, gyere és találkozz a csapattal: 
2012. február 8-án és 29-én este 7-kor az Impró Kreatív Töltőállomáson (1066 Bubapest, Ó utca 4.)

 danubeflow.eu      mindspace.hu     info@mindspace.hu


