
Prezados grupos do ensino superior, participantes e interessados(as),

neste ano as seções de cultura do FSU-StuRa e do FH-StuRa  experimentarão um novo 
formato que se orienta nos eventos 
anteriores como "Sofatag","Alternativuni" ou "UNLIMITED 2014" e põe o aspecto da 
participação em primeiro plano.

"Mapping the city!" é o lema do festival descentralizado "stadt.raum“ que será realizado no 
período de 30 de junho a 4 de julho de 2014. Convida-se os estudantes, os participantes da 
cena sociocultural de Jena e demais interessados a se apoderar do espaço urbano de diferentes 
formas. Trata-se de mudar a feição da cidade através de ações próprias, deixando a marca de 
uma cartografía creativa. 

Por meio de um apelo direto convida-se à participação até o dia 15 de abril. Sob as rubricas 
think!, work!, act! e dance! podem ser feitas propostas que se relacionem tematicamente a 
lugares em Jena. Estas propostas serão apoiadas estrutural e financeiramente, e a 
responsabilidade organizacional fica sob encargo de seus idealizadores. Informações em 
idioma alemão e inglês encontram-se em anexo. Temas locais específicos podem ser, por 
exemplo, gentrificação, direito à cidade, urbanização, ecologia urbana, Refugees-Welcome ou
de forma geral o espaço público como lugar de cultura, politíca ou consumo .

A ideia consiste em oferecer uma plataforma pública para reunir em âmbito sociocultural 
estudantes e outros ativistas, viabilizando o contato entre os possíveis parceiros, além de 
tornar suas demandas visíveis e conectar-se à rede.

De terça-feira à quinta-feira podem ser realizados eventos em diferentes locais. Nesse sentido,
propõe-se a organização de um rápido café-de-manhã ou uma troca de roupas no campus de 
EAH ou da Universidade e etc. Na sexta-feira ocorrerá no campus da universidade um evento 
ao ar livre, ao passo que no sábado, dia 4 de julho, ocorrerão workshops e concertos ao ar 
livre no KuBus em Lobeda, além de uma festa para a família.

Assim, convida-se cordialmente os(as) interessados(as) em participar do evento e a preparar o
chamado geral.

Caso haja eventos a serem realizados nas mesmas datas, nos alegraríamos em realizar 
parcerias e trabalhar mutuamente. Na impossibilidade de desenvolver trabalho conjunto, nos 
esforçaríamos em não prejudicar os demais eventos. Cooperações são muito bem-vindas!


