5 vor 12
- Wie tickt deine Zukunft?najwyższa pora?!
Zostawmy ślad!
W dniach od 27 do 30 czerwca 2019 zapraszamy wszystkich widzów ze Słubic,
Frankfurtu nad Odrą i okolic na 22. edycję festiwalu UNITHEA. Każdego lata w
Dwumieście, czyli Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, odbywa się kolejna edycja
festiwalu łączącego w sobie wiele różnych formatów artystycznych.
Miłośnicy teatru, fani muzyki, ale także sceptycy kultury, dla każdego coś się
znajdzie! Festiwal wzbogacają warsztaty, wystawy, wieczory filmowe i
potańcówki. Za organizację i realizację festiwalu w ramach seminarium na
Uniwersytecie Europejskim Viadrina odpowiedzialni są międzynarodowi
studenci, to właśnie sprawia, że jest on tak unikatowy.
Cechą charakterystyczną regionu nadodrzańskiego jest spotkanie wielu kultur.
Festiwal UNITHEA przyczynia się do powstania nowej, transgranicznej
perspektywy sąsiedztwa w Europie, poprzez wzmacnianie dialogu między Polską
i Niemcami.
Zegar tyka!
W tym trudnym i niepewnym dla Europy czasie, chcemy zostawić ślad! Ustawmy
na nowo wskazówki zegara! Przyszłość należy do nas wszystkich! Wspólnie
wprawimy wskazówki w ruch! Razem jesteśmy w stanie tego dokonać. Aby móc
coś zmienić trzeba zacząć działać. Tik-Tak.
Wskazówki zegara oszalały!
Nie chcesz być tylko trybikiem w zegarze naszych czasów? Tik-Tak.
My także nie! Chcemy kierować naszymi działaniami i poruszać!
Jak wyglądają wasze scenariusze przyszłości? Czy jest to wizja zagłady czy
utopii? Gdzie przebiega granica między wizją, a iluzją? – Pragmatyzmem i
dogmatyzmem? Kolejna edycja festiwalu jest ukierunkowana na różnorodne
formy, umożliwiające nam nowe spojrzenie na przyszłość oraz jej tworzenie.

Już za 5 12?!
Wyobraź sobie, że wszystko zostaje takim jakie jest. W tej właśnie chwili. Co
chciałbyś/chciałabyś zmienić? Kwestie ekonomiczne, ekologiczne, społeczne,
kulturalne czy polityczne?
O godzinie 12 wskazówki się pokryją.
Ile pozostanie czasu?
Czy jest za 5 12?!
Jak tyka Twój zegar?

Jak tyka nasza przyszłość?....

[ Tik-Tak. Tik-Tak.]
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