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« Fun Challenge Cliärref »

Am Kader vun der Fun Challenge Cliärref haten d’Equipen d’Aufgab eng
3D-Maquette (Architekte-Maquette) ze erstellen déi hire Wonsch
vun deem wat an hiren Aan an der Gemeng feelt,
esou konkret ewéi méiglech duerstellt.

EQUIPE: SPAM
Thema MAQUETTE: FLOWERLAND
“Wat wär dat flott wann et an eiser Gemeng, een Flowerland Zenter géif ginn.“
Dësen Zenter soll an der Form vun enger Blumm opgebaut sinn, e sougenannte “Flowerland“. All Blummeblat
stellt dobäi een anere Raum duer. All Raum huet seng eegen Themen. Entgéint den Auerzeiger kënnt ee vun
der Entrée an de Raum fir d’Puppelcher, fir Kanner, Jugendlecher, Erwuessener a schliisslech an ee Restaurant.
Zudeem sënn d’Reim rëm géint den Auerzeiger un een zweet Thema gebonnen. D’Entrée behandelt Thema
vun der Geologie vun eiser Regioun. Am Puppelchersraum gëtt Thema “Wiss a Blummen“ opgegraff. An esou
steigere mir eis vu Raum zu Raum. Et geet weider duerch de Bësch, an schliesslech an den Himmel.
Dem Restaurant hu mir Thema Waasser ginn.
Mir hunn eis iwwerluet a Kooperatioun mat verschidden Acteuren aus der Regioun ze schaffen. Sou wéilte mir
den Naturpark Our esou abannen, datt Sie an dem Agang vun all Raum ee Panneau un d’Mauer kënnen
hänken, wou Sie zu dem jeeweilegen Thema am Raum eppes erkläre kënnen an esou d’Leit fir verschidden
Theme sensibiliséiere kënnen. Ee Beispill wier: Am Raum “Wiss a Blummen“ kéinte Sie mat hirem Insekteprojet
ob d’Wichtegkeet vun den Insekten hiweisen oder am Raum wou den Himmel thematiséiert gëtt, kéinte Sie nach
eng Kéier eppes zur Liichtverschmotzung soen. Ausserdeem kéinte Sie Theme mat der Regioun verbannen a
soe wéi et bei eis ausgesäit. Mir wëllen och an eisem Restaurant mat lokalen a regionale Produzenten zesumme
schaffen, wéi beispillsweis de Produzente vun den Ourdallerprodukten. Eis Ziel ass et net nëmmen eng Plaz fir
“Spiel und Spass“ ze baue mee et soll och edukativ sënn, wou d’Leit d’Regioun besser kenneléieren. Ausserdem
wëllen mir d’Leit dozou beweegen méi op d’Produite aus eiser Regioun zeréck ze gräifen an sou d ‘Produzenten
aus der Regioun ze ënnerstëtzen.
Hei drënner fannt Dir eng méi detailléiert Erklärung vun den Raim:
Well d’Entrée d’Geologie als Thema huet, wollte mir ob der Mauer ee Profil vun de Buedemschichten an eiser
Regioun maachen. Mir wollten evtl. Steng als Bank verwenden an um Buedem ee Wee aus Steng bauen.
Den zweete Raum ass fir d’Puppelcher geduecht an huet Thema “Wiss a Blummen“. Hei soll niewent engem
Airtramp, engem Ballebad och Babygymnastik ugebuede ginn. Déi jéngsten Generatioun vun eis soll ob allefalls
net ze kuerz kommen.
De nächste Raum ass fir d’Kanner. Hei gëtt Thema Bësch opgegraff. Niewent engem Kleeterberäich soll och
ee klenge Skatepark fir Spaass suergen. D’Kanner sollen sech an dësem Raum no ,,Lust und Laune“ austobe
kënnen.
Weider geet et mam Thema Wolleken. Dëse Raum ass eng grouss Trampolinhal. Dëse Raum suergt fir Spaass,
souwuel fir Grouss wéi och fir Kleng.
De Raum fir déi Erwuessen, soll ënnert dem Motto Reebou-Sonn stoen. An dësem Raum ginn verschidden
Sportaarten ugebueden, wéi e.a. Yoga an Zumba. Ausserdeem soll an engem Deel vun dësem Raum eng
Inlight-Skate-Pisst. An dësem Raum kann een seng ganz Energie raus loossen.

Texter si vun den Equippe selwer geschriwwen.

