
Meghívó a Nemzetközi  
Buborék-Eregetı Flashmobra 

 
Öt nemzet, öt ország, öt város, egyetlen esemény egyszerre 

 
2006. április 11.,  

kedd, 18 óra (Szófiában 19 óra) 
 

Belgrád, Pozsony, Budapest, Gdansk és Szófia  
 

Flashmobberek fehér öltözetben  
összegyőlnek Közép-Európa öt városában, 
buborékokat eregetnek 15 percig,  
utána eltőnnek! 

 
[GMT+1] 18:00 
 
Belgrád Corner of Knez Mihajlova 
street and The republic square 
 
Maja Ciric ciric@eunet.yu 
Miroslav Karic 
puredecadent@yahoo.com 
 
Pozsony Namestie SNP, Bratislava 
 
Mária Corejová maria(at)13m3.sk 
Mária Risková m(at)13m3.sk 
 
Budapest Moszkva tér 
Edit Blaumann blaumann@tyrell.hu 
Denis Biro denis.biro@gmail.com 
 
Gdansk Podwale Grodzkie street, 
opposite main Railway Station Gdansk 
Główny, Krewetka Cinema. 
Malgosia Zwolicka 
m.zwolicka@laznia.pl 
 
 

[GMT+2] 19:00 
 
Szófia (Alexander Battenberg 
Square in Sofia, at the place of the 
former Mausoleum, opposite of the 
National Gallery) 
 
Mila Odazhieva 
mila@brainstoreproject.com 
Kyd Campbellkyd@i-space.org  
Neli Mitewa 
neli@brainstoreproject.com 

 

Akik nem akarnak elkésni: 
http://www.timeticker.com 
 
Ha a helyszínekre vagy kíváncsi: 
bubbleblog.wordpress.com/location
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Belgrád, Pozsony, Budapest, Gdansk és Szófia  
leendı Flashmobbere! 

 
A Buborék Flashmob szelíd kiállás a köztér szabadságáért és 

tisztaságáért, fiatalok ezreit köti össze Közép-Európa szerte. Nálunk, 
igaz, épp választások vannak, de mi erre rá se hederítünk: a flashmob 
nem politizál, nem elkötelezett, nincs ideológiája, nem is ígér semmi 
mást, csak szappanfelhıt öt város egére. Kérni viszont kérünk tıled öt 
dolgot:  

Szervezıdj! Készülj! Gyülekezz! Cselekedj! Szívódj fel! 
 

Vegyél részt az eseményen és hozd magaddal összes nagymamád, 
unokád, barátod, üzletfeled! Mutassuk meg Európának és az egész 
világnak, minı mókás-különleges teremtmények lakják e régiót. A 
szervezık nevében szólva nem tagadom, mind izgatottan tekintünk elébe 
ennek a multikulturális-multinacionális csapatjátéknak, melyet hat 
nyelven szervezünk (angol, szlovák, lengyel, magyar, szerb és bolgár).  

Ha többet akarsz tudni errıl és más flashmobokról, látogass el a 
Buborék-Párna VillámCsıdület Blogra. (Kattints a HOPPra!) 
http://bpflashmob.wordpress.com/hopp 
 

A szabályok a következık: 
 
1. Szervezıdj! (pár nappal elıtte ) 
Kérlek továbbítsd ezt a levelet annyi ismerısödnek, ahánynak csak 

tudod! Értesítsd ıket az eseményrıl, még ha te nem is veszel részt rajta!  
Dobj egy levelet ide: bubbleflashmob@gmail.com ! Írd meg hányan 

melyik városban sokkoljátok majd a helyi lakosokat! 
Ha SMS-t írnál, itt a tömör megoldás: 

 
'Legyél te is flashmobber! Ápr. 11., 18h, Moszkva tér. 
Nemzetközi BuborékEregetö Flashmob! Gyere fehér 
öltözetben, fújj buborékokat 15 percig, majd hagyd el a teret! 
5 európai városban egyszerre! Addtovább!' 

 
2. Készülıdj! (pár nappal elıtte) 
Csak pár napod maradt, hogy elıkészítsd fúvókád és folyadékod. A 

mosogatószeres-glicerines-vizes (Helyes arány: 45 ml kotyvalékot 
készítsd el 1 (azaz minimum egy) nappal korábban, hogy összeérjenek 
az alapanyagok. A megvásárolható, otthon elkészíthetı és az egyedi 
különleges buborék-formulák és eszközök széles tárházát tekintheted 
meg az alábbi oldalakon. 
http://www.bloglines.com/blog/buboreka 
http://bubbleblog.wordpress.com/ 
http://www.flickr.com/photos/bubble_blog 
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3. Gyülekezz! (kedd, 17:55) 
A flashmobberek pontosan érnek a térre. A renitens flashmobbereket 
leszámítva mindenki fehérben van, ami meglepıen hat a 
járókelıkre. Ha valaki megkérdezné, mire ez a nagy fehérség, 
válaszold ezt: 
 'A fehér a semlegesség, a szabadság és a béke színe, de Belgrád 
maga a Fehér Város, és a Mobile Studios színe is fehér.'  
 
Természetesen választhatod azt is, hogy nem válaszolsz a 
kérdezısködıknek, vagy még jobb: össze is zavarhatod ıket! Tartsd 
rejtve buborék-eregetı szerkezeteid, tégy úgy, mintha csak néhány 
barátodra várakoznál az óra alatt. 
 
4. (18:05) Cselekedj! 

A jelre mindenki elıkapja fúvókáját, szappanát, és teli tüdıbıl 
buborékok eregetésébe kezd. A buborék pazar látvány, a buborék jó, 
áttetszı, illékony, percnyi, mégis tökéletes tünemény. Az elpukkanó 
buborék jelképes. A semmit körülvevı hártya szertefoszlik, marad a 
semmi, amivel ideje megbékélni. Tükrözıdı színek, hallatlan pukkanások 
ás vakuvillanások végeláthatatlan sora! 
 

5. (18:20) Szívódj fel! 
A legérzékenyebb pont, ami nélkülözhetetlen része egy valódi 
flashmobnak. Ki kell üríteni a teret minél gyorsabban és titokzatosabban, 
hogy egy pillanatra szembesüljön a vétlen városlakó a káprázat 
illékonyságával! Az afterparty a Jövı Háza elıtt lesz, várunk oda a 
flashmob után.  
 
Fotósok, filmesek! 

1. Küldjetek linkeket a feltöltött képekrıl, videókról! 
2. Küldjétek el a jól sikerült képeiteket, videóitokat levélben! 

 
Videók, sok kép feltöltésére ajánlom az alábbi honlapokat: 
www.kepfeltoltes.hu 
www.putfile.com 
www.flickr.com 

www.yousendit.com 
www.rapidshare.de 

www.video.google.com 
www.youtube.com 

 
Fontos szabályok! 

A flashmob ismerısök láncolatain, titokban, bizalmasan 
szervezıdik, a siker nagyrészt azon a meglepetésen múlik, amit a 
gyanútlan városlakóknak okoz. Nyomatékosan kérünk minden érintettet, 
hogy ne használja a nyomtatott illetve elektronikus tömegmédiát az 
esemény népszerősítésére! Senki semmirıl ne értesülhessen a 
készülıdı flashmobról tömegtájékoztatási csatornák útján. Hálás 
köszönet! 
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Szeretettel fogadjuk bloggerek, fórumos arcok, helyi kulthısök, 
levelezılisták, SMS-mániások, szinglihordák és mások támogatását, 
akik a lehetı legtöbb embernek szétkürtölik a Nemzetközi Buborék-
Eregetı Flashmob hírét. Nem feledni! A flashmob elhatárolódik az 
agressziótól, nincs köze semelyik politikai irányzathoz. A botrány 
elkerülése érdekében ne szegülj ellen az esetleges rendıri intézkedésnek, 
légy udvarias a békés járókelıkkel. Nyomatékosítsd: semmi tilosat nem 
csinálunk, csak jól akarjuk érezni magunkat, felöltözve! 
 

A flashmob a Mobile Studios Projecthez kapcsolódva jöhetett 
létre. A projekt Belgrádból indulva Pozsonyon és Budapesten át, Gdansk 
érintésével elér Szófiába, 2006. áprilisától júniusig mővészeti 
események sorával köti össze az öt várost. Mondhatjuk azt is: egy 
hálózatra kapcsolja ıket (bıvebben: www.mobile-studios.org ). 
Fantasztikus lehetıség ez az alkotó energiák nemzetközi fúziójára. 
Használd ki e sanszot és éld át a közösségi szórakozás XXI. századi 
formáját. Fújj milliónyi buborékot egy idıben Közép-Európa többi 
flashmobberével! 
 

Függelék: Éljen a magyar költészet napja!  
 
József Attila  (1937. januárja) 
(MÁR RÉGESRÉG...) 
 
Meghallgatom Mp3-ban 

Már régesrég rájöttem én, 
kétéltü vagyok, mint a béka. 
A zúgó egek fenekén 
lapulok most, e költemény 
szorongó lelkem buboréka. 

Gondos gazdáim nincsenek, 
nem les a parancsomra féreg. 
Mint a halak s az istenek, 
tengerben és egekben élek. 

Tengerem ölelõ karok 
meleg homályu, lágy világa. 
Egem az ésszel fölfogott 
emberiség világossága. 

 

Ezt a levelet azért kaptad, mert a Bubo Reka Barati Kör alkalmasnak 
talált köztéri riadalmak keltésére. Ha leiratkoznál, jelezd nekünk, ha 
averzióid vannak, van B-verziónk! A Dunának meg innen üzenjük: 
Takarodó vissza a mederbe! 
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