
 
 

PLACCC GO #2 
 

Művészet máshogy, máshol, máskor 
 

KULTÚRNYOMOZÁS│RECYCLE WORKSHOP 
 

2012. december 16. 14:00 – 17:00 

 

http://www.facebook.com/events/538434159509654 
 

 

 
Tidy City 

 
- okostelefonos kultúrnyomozás - 

 

2012. december 16. 14.00 – 18:00 
 

STARTPONT / CÉLPONT 
JEDERMANN _1092 Budapest, Ráday utca 58. 

 
 

Újra mobilos városkalandokba vághatsz a 

PLACCC GO sorozat második részében és 
átrendezheted a IX. kerületet a Tidy City-

alkalmazással! Az idei PLACCC Fesztiválon 

debütált, Richard Wetzel és Michael 
Straeubig német tervezők által kifejlesztett 

városi játék során izgalmas feladványokat 
kereshetnek és oldhatnak meg a nyomozni 

vágyó kalandorok. A rejtvényfejtő 

kultúrtörténeti túrához mindössze egy 
Androidos okostelefonra van szükség, melyre a 

Tidy City alkalmazás ingyenesen letölthető 
INNEN http://totem.fit.fraunhofer.de/tidycity/ 

 
Az első állomás a Jedermann közelében található, a pontos koordináták a startpontnál a készülék 

segítségével határozhatóak meg. A további feladványok pedig az ismerős-ismeretlen épületek, 

szobrok, észrevétlen kerületi csodák közé kalauzolnak. Az egyéni ritmusban teljesíthető séta során 
apránként összeáll a Ráday utca környékének története is. 

 

http://www.facebook.com/events/538434159509654
http://totem.fit.fraunhofer.de/tidycity/


A részvétel ingyenes, a játék 1-2-3 vagy több fős csapatokban is játszható, egyetlen feltétele, hogy a 

résztvevők rendelkezzenek csapatonként 1 db Androidos okostelefonnal. 

 
Ha a nyomozóút során magad is kedvet kapnál egy kis kreatív alkotásra, akkor térj be a ReCreativity 

ajándékkészítő foglalkozására a Ráday utca 47. szám alatt található 2B Galériába, ahol a workshop 
ideje alatt, rendhagyó módon, ezúttal hétvégi időpontban is megtekinthető lesz Kicsiny Balázs 
kiállítása, az O. története. 

 
 

 
    

ReCreativity 
 

- recycle ajándékkészítő workshop - 

 

2012. december 16. 15:00-17:00 
 

2B GALÉRIA_1090 Budapest, Ráday utca 47. 
www.2b-org.hu 

 

A ReCreativity napjaink sokat emlegetett 

témáit, a környezet védelmét és 

fenntarthatóságot hozza közelebb hozzád 

kreatív alkotáson keresztül. A designcsapat 

műhelymunkáin használati tárgyakat és 

kiegészítőket készíthetsz kidobásra ítélt 

anyagokból – így nem csak megmentheted 

őket, de egy praktikus design tárggyal is 

gazdagodhatsz, amit minden nap használhatsz! A PLACCC GO #2 eseményen ezúttal a placccos 

szóróanyagok kapnak majd új funkciót, továbbá szert tehetsz egy új pénztárcára vagy kiegészítőre is. 

Hozd magaddal füzetedet vagy kedvenc fotódat!  

A belépés díjtalan. 

BŐVEBB INFÓ  

http://recreativityforyou.tumblr.com/ http://www.facebook.com/recreativityforyou 

http://nol.hu/kult/20120922-oknyomozo_varosi_kalandtura  

www.placcc.hu 

http://www.2b-org.hu/
http://recreativityforyou.tumblr.com/
http://www.facebook.com/recreativityforyou
http://nol.hu/kult/20120922-oknyomozo_varosi_kalandtura
http://www.placcc.hu/

