
Autós túra projekt – újból úton

A DG Regio autós túra projektjének második 
évadában két, egyenként négy fiatalból álló csapat 
párhuzamosan látogat el 17 uniós országba, ami 
reményeik szerint életre szóló kalandot jelent 
majd. Minden csoportban van egy videós, egy 
szövegíró, egy fényképész és egy „műsorvezető”, 
akik feladata, hogy felvételeket és beszámolókat 
készítsenek a tapasztalataikról, amint különböző 
uniós finanszírozású projekteket látogatnak meg 
és többet tudnak meg róluk Európa különböző és 
sokszínű régióiban.

A Travelbugs csapat a finnországi Åland-szigetekről 
indul, és a spanyolországi Kanári-szigeteken 
fejezi be az útját.

Dayana 22 éves és színésznő, aki eredetileg 
Bulgáriából származik, de jelenleg Angliá-
ban él. Nagyon társaságkedvelő személy, 
szívesen tölti az idejét házon kívül, új 
barátokat szerezve. Szabadidejében 
sportol, olvas és verseket ír – utóbbi az 
egyik legnagyobb szenvedélye.

Rareș egy 27 éves román fiú, aki már 
12 éve él Olaszországban. Alapvetően inter-
kulturális mediációval foglalkozott, de abba-
hagyta, hogy a szenvedélyének, a fotózásnak élhessen. 
Szeret új dolgokat létrehozni, lazításként pedig videojátékokkal, 
filmnézéssel, sorozatokkal és YouTube-videókkal tölti az idejét. 
Kedvenc idézete: „A kreativitás az új írástudás!”

Elliot 19 éves és svéd, aki nemrég érettségizett, a vágyálma 
pedig az, hogy szabadúszó fotósként és videósként dolgoz-
hasson. Autodidakta YouTube-videós és filmrendező, és rend-
kívül kedveli a független dokumentumfilmeket, különösen 
azokat, amelyek a világ szépségét mutatják be. Ha pihenni 
akar, hosszú sétákat tesz, kávét iszik és zenét hallgat. Hátha 
ezen a túrán saját dokumentumfilmet készíthet!

Vanessa egy 24 éves dél-afrikai lány, aki jelenleg Magyarorszá-
gon él és mesterképzésre jár. Mindig arról álmodott, hogy bejárja 
Európát, így amikor alkalom kínálkozott erre, nem tétovázott. 
Szabadidejében Vanessa szeret önsegítő könyveket olvasni, és 
az étkezéssel és táplálkozással foglalkozó blogjába ír.

A Calma csapat az írországi Dublinból indul, és a ciprusi 
Nicosiában fejezi be a túrát.

Panos egy 23 éves vlogger Ciprusról, aki az elmúlt négy évben 
Görögországban, Ausztráliában és Cipruson élt. Kamerájával 
beutazta Ázsiát, és egy utazási projektben is részt vett 100 
napon át, barátság révén összekötve a világ különböző pontjait 
egymással. Imád aludni és bohóckodni, mindig az élet napos 
oldalát keresi, és szereti megnevettetni az embereket (és ebben 
egészen jó)!

Selina egy 22 éves német lány, aki az elmúlt évben négy 
különböző városban élt. Nemrég fejezte be az alap-

képzést újságírásból, a szenvedélye pedig az, 
hogy társadalmi és környezeti kérdésekről 

számoljon be. Szabadidejében zenei feszti-
válokra jár, a természetben tesz sétákat, 
és szeret új dolgokat felfedezni.

Wijnand egy 26 éves filmes Hollandiából. 
Régebben imádta a húst, de etikai okokból 

vegetáriánus lett. Alig várja, hogy találkoz-
zon a társaival, és meghallgassa a történe-

teiket a kalandjaik során: hogyan nőttek fel, mi 
motiválja őket, és hogyan látják a jövőt?

Olga 19 éves lengyelországi egyetemista, aki úgy döntött, 
hogy halaszt egy tanévet egy életre szóló kalandért. Szereti 
a művészetet, és rajong a tudományért. Reméli, hogy az autós 
túra projekt keretében hosszú évekre szóló emlékeket szerez 
majd! 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://roadtriproject.eu/
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Kenuzás Magyarországon a Tokaj–Bodrogzug 
Tájvédelmi Körzetben

A fiatalok leásnak az európai ipari örökség 
mélyébe a lengyelországi Sziléziában lévő 
szénbányában és múzeumban

Csoportkép Luxemburgban Charles Elsennel, 
a Schengeni Megállapodás egyik aláírójával

A csúcspont elérése Németországban a duisburgi 
Landschaftsparkról készítendő légi felvételhez 


