POZA BRUKSELĄ
Po śladach: Młodzi dziennikarze odkrywają Europę poprzez pryzmat życia codziennego jej
obywateli.
Co wspólnego z Europą ma wywóz śmieci na Słowenii? Czy Bruksela i Strasburg zajmują się nawet
cuchnącymi odpadkami? Dlaczego młoda Dunka nie może mieszkać w swej ojczyźnie ze swoim syryjskim
mężem? Dlaczego w najlepszych hamburskich restauracjach nie serwuje się już dorszy?
Sześciu młodych, europejskich dziennikarzy odważyło się „udać w podróż” po życiu codziennym poza
Brukselą i Strasburgiem. Przywieźli ze sobą ekscytujące reportaże w formie charakterystycznej dla
tekstów ukazujących się na trzeciej stronie niemieckich gazet. Tym razem reportaże te będzie można nie
tylko zobaczyć na papierze, lecz także usłyszeć na Young Euro Connect. Czytać je będą znani aktorzy
Agata Buzek i Szymon Bobrowski w Instytucie Teatralnym w środę, 23 września o godzinie 18.00.
Wieczór poprowadzi Grzegorz Miecugow, zastępca dyrektora programowego TVN24. Impreza jest częścią
serii odczytów, które odbędą się także w Berlinie, Monachium, Frankfurcie i Paryżu.
Sześciu odnoszących sukcesy dziennikarzy - w tym niektórzy uhonorowani nagrodami – przedstawiają
w ciekawych i nadzwyczaj urozmaiconych reportażach życie codzienne w Unii Europejskiej. W jaki sposób
często ostro krytykowane dyrektywy i ustawy z Brukseli i Strasburga przekładają się na nasze życie?
Chodzi o łączenie rodzin, usuwanie odpadów, połów ryb, szwedzką Partię Piratów i prawa konsumenta,
gdy nagle popsuje mu się lodówka. Polski autor udał się nawet w podróż kajakiem po Bugu – rzece, na
której przebiega granica między Polską a Ukrainą i zarazem granica zewnętrzna Unii Europejskiej.
Reportaże o Europie cechują się szczególną perspektywą i rzadko spotykanym nagromadzeniem
informacji. Wszystkie ukazują to samo: Europa już od dawna związana jest ściśle z naszym życiem
codziennym, czy to zauważamy czy nie.
Young Euro Connect, powołany do życia w 2005 roku jako literacko-polityczne uzupełnienie berlińskiego
festiwalu muzycznego Young Euro Classic, stał się już dawno swego rodzaju poufną wskazówką. Świeże i
samokrytyczne podejście do mentalności narodów europejskich i ich historii fascynuje w równym
stopniu publiczność co media. „Bardzo osobiste, skłaniające do refleksji i krytyczne przemyślenia mówią
więcej o Europie niż wszystkie książki historyczne i przemówienia polityczne razem wzięte” - stwierdziła
gazeta Süddeutsche Zeitung.
Partnerami Young Euro Connect 2009 jest Parlament Europejski i BMW Fundacja Herbert Quandt.
Lokalnym partnerem w Warszawie jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Young Euro Connect w
Warszawie odbywa się pod patronatem niemieckiego ambasadora w Polsce, J.E. Michaela Gerdtsa.
Young Euro Connect 2009: „Europa poza Brukselą”
Warszawa, 23 września 2009 o godzinie 18.00, Instytut Teatralny, ul. JAZDÓW 1, 00-467 Warszawa.
Czytają Agnieszka Buzek i Szymon Bobrowski. Moderacja: Grzegorz Miecugow.
Zgłoszenia uczestnictwa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Tel. +48 22 621 21 61, 622 03 43.
Faks +48 22 629 72 14, e-mail: poczta@schuman.org.pl.
Inauguracja w Berlinie (sierpień 2009), odczyty w Monachium, Frankfurcie, Paryżu i Warszawie od 18
do 23 września 2009.
Informacje i kontakt: www.young-euro-connect.de
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