
Campania educativă internațională
25 DE ANI DE LA CĂDEREA 
COMUNISMULUI ÎN EUROPA

GDAŃSK

VARȘOVIA

TIMIȘOARA

BUDAPESTA
SOPRON

BRATISLAVA

PRAGA

BERLIN

Perioada: 29 august - 14 septembrie 2014

VINO ALĂTURI DE NOI ÎNTR-O CĂLĂTORIE 
UNICĂ PE URMELE TRANSFORMĂRILOR 
DIN 1989! 
FĂ CUNOȘTINȚĂ CU CEI CARE AU SCHIMBAT 
MERSUL ISTORIEI! 
VIZITEAZĂ LOCURILE ÎN CARE S-A SCRIS 
ISTORIE!

În program:

Workshopuri de reportaj și film, 
întâlniri cu membrii ai opoziției 
anti-comuniste, acțiuni street-art 
în locurile comemorative. 
Așteptăm lucrările voastre pe tema 
Toamnei Popoarelor!  

Detaliile proiectului, formularul 
de înscriere și regulamentul de selecție 
pot fi accesate pe pagina: 
www.freedomexpress.enrs.eu 
 
Facebook: Made in 89 
(www.facebook.com/madeineightynine)

POLONIA 
UNGARIA 
ROMÂNIA 
SLOVACIA 

CEHIA 
GERMANIA

TRASEUL: 

GDAŃSK: 29-31.08 

VARȘOVIA: 1-2.09 

BUDAPESTA: 3-4.09 

TIMIȘOARA: 5-6.09 

SOPRON: 7.09 

BRATISLAVA: 8.09 

PRAGA 9-10.09 

BERLIN: 11-14.09

ORGANIZATOR PRINCIPAL CO-ORGANIZATORI PARTENERI STRATEGICI PARTENERI



Participă la procesul internațional 
de recrutare și pornește la drum 
alături de noi într-o călătorie 
de două săptămâni pe urmele 
evenimentelor care au 
schimbat fața Europei!

„Freedom Express” este un curs rapid despre perioada comunistă, 
o universitate călătoare, o nouă față a istoriei. La 25 de ani de la 
spectaculoasele evenimente care au dus la căderea comunismului 
în Europa, te poți convinge cum arăta lumea de ambele părți ale 
Cortinei de Fier și poți vedea ce a mai rămas din spiritul acelor 
vremuri ale schimbării. Fă cunoștință cu oamenii care au influențat 
mersul istoriei, vizitează locuri care au fost martore ale acelor 
evenimente. „Freedom Express” este o confruntare creatoare 
a tinerilor din țările fostului Bloc Estic cu spiritul transformărilor 
care au avut loc la finele anilor ’80 și începutul anilor ’90. 
 
Oameni curioși și creativi, entuziaști și deschiși la poveștile altora.  
Ne interesează vocea ta liberă și alegerea ta personală, istorică sau 
comentariul artistic referitor la evenimentele de acum 25 de ani. 
Alege-ți forma de exprimare și povestește ce înseamnă pentru tine 
evenimentele Toamnei Popoarelor și ce influență au ele asupra 
realității de astăzi. Amintește-ți poveștile pe care le-ai auzit, cărțile 
pe care le-ai citit, mergi pe urmele mărturiilor pe care le descoperi 
în jurul tău. Autorii celor mai interesante idei și exprimări artistice 
vor fi selectați de către un juriu format din experți internaționali. 

Jurnalul tău de călătorie – schițele propriilor tale observații, 
fotografiile, înregistrările video și audio, precum și eseurile 
referitoare la perioada de transformare – vor fi publicate pe un blog, 
care va prezenta, la zi, toate etapele călătoriei noastre.  

În cadrul acestui proiect va fi realizat, de asemenea, un film 
documentar, produs de către un grup de cineaști, care va prezenta 
întâlnirea tinerilor cu locurile în care s-a scris istorie. 

CAMPANIE 
SOCIO-EDUCATIVĂ

CE 
ÎNSEAMNĂ 
FREEDOM 
EXPRESS?

PE CINE CĂU-
TĂM?

EFECTELE 
CĂLĂTORIEI 

Formularul de înscriere, 
regulamentul și detaliile 
programului pot fi 
accesate pe pagina: 
www.freedomexpress.enrs.eu

• Negociază alături de noi cele 21 de postulate
 ale „Solidarității” la Gdańsk 
• Participă la discuțiile Mesei Rotunde de la Varșovia
• Votează libertatea la alegerile poloneze din 4 iunie
• Cântă imnul Revoluției de Catifea în Piața Vaclav din Praga 
• Taie sârma ghimpată de la frontiera dintre Ungaria și Austria
• Vino să vezi cum evadau românii din comunism 
• Dărâmă Zidul Berlinului!

ELIBEREAZĂ 
DORINȚA 

TA DE LIBERTATE  
– EXPRESS YOUR 

FREEDOM!


