
Dã ngoại 
xuyên Berlin
Trò chuyện về biên giới 
14 Tháng Tám 2021
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Hãy cùng nhau tạo nên một ngày, 
khi mà cuộc trò chuyện về chủ đề 
biên giới vượt qua mọi giới hạn, 
trong một chuyến dã ngoại và/hoặc 
buổi phỏng vấn chung tại Khu tưởng 
niệm Bức tường Berlin

Một tấm vải phủ đầy chữ ký, một chiếc cặp máy 
tính xách tay, một bình sơn vẽ graffiti, một bức 
ảnh, một giấy chứng nhận sinh viên dự thính - 
những đồ vật này có gì chung? Chúng đều gắn 
với những trải nghiệm về biên giới. Đôi khi chính 
những món đồ bé nhỏ lại đưa chúng ta đến gần 
hơn với một vấn đề lớn. Chúng tôi đang tìm kiếm 
những đồ vật mà bạn có gắn với những câu 
chuyện về chủ đề biên giới. 60 năm kể từ khi 
bức tường được xây dựng, chúng tôi muốn được 
nghe từ bạn: Bạn đã trải qua những gì liên quan 
đến biên giới chính trị trên khắp thế giới? 

Ngày 14 tháng 8, chúng tôi kêu gọi tất cả người 
dân Berlin hãy cùng nhau hướng về biên giới, về 
những đồ vật và trải nghiệm của các bạn, trong 
khi cùng nhau ăn uống, kể chuyện, lắng nghe và 
tạo ra những mối liên kết: Chúng tôi muốn cùng 
nhau dã ngoại xuyên biên giới.

Hãy tham gia Chuyến dã ngoại xuyên Berlin! 
Như thế nào? Dã ngoại dọc theo đường biên 
giới của Bức tường Berlin xưa!
Ngày hôm đó, hãy đi dã ngoại dọc theo đường biên giới 
Berlin/Brandenburg xưa kia. Sẽ tuyệt hơn cả nếu đi cùng 
một người mới. Có thể là người hàng xóm mà bạn chỉ 
chào hỏi thoáng qua, nhân viên  tốt bụng ở cửa hàng tiện 
lợi hoặc nhân viên chuyển phát của DHL, người giúp bạn 
suốt quãng thời gian đại dịch? Các bạn hãy trao đổi những 
kỷ niệm, suy nghĩ hoặc trải nghiệm của mình về Bức tường 
Berlin, về việc xây dựng Bức tường vào ngày 13 tháng 8 
năm 1961 và các biên giới trên khắp thế giới.

Chia sẻ ảnh của các bạn trên các phương tiện 
truyền thông xã hội!
Kết nối chuyến dã ngoại của các bạn khắp thế giới 
bằng cách gắn thẻ cho bức ảnh về chuyến đi trên 
Instagram bắt đầu với hashtag #panberlinerpicknick và 
#sprechenuebergrenzen, đồng thời chia sẻ suy nghĩ của 
các bạn. Với tất cả những người tham gia dã ngoại, chúng 
tôi đều tặng một phần quà của Quỹ Bức tường Berlin.

Hãy để câu chuyện về chủ đề biên giới từ 
những món đồ của bạn được ghi lại thành 
phim!
Hãy đến Khu tưởng niệm Bức tường Berlin và mang theo 
một đồ vật gắn liền với những trải nghiệm cá nhân của bạn 
về biên giới. Chúng tôi muốn quay phim và ghi lại lời kể 
của bạn về món đồ này trong buồng phỏng vấn màu vàng 
của chúng tôi. Chúng tôi có thể thực hiện phỏng vấn bằng 
tiếng Đức, tiếng Ả Rập, tiếng Ba Lan, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, 
tiếng Nga, tiếng Anh hoặc tiếng Việt. 

Địa điểm: Khu vực Đài tưởng niệm Bức tường Berlin, đối 
diện với Trung tâm du khách, Bernauer Strasse 119, 13355 
Berlin (S-Bahnhof Nordbahnhof), thời gian: 10 giờ sáng 
đến 6 giờ chiều

#panberlinerpicknick
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