
 

Informatschon tau die Plattdüütsch Woch in Mäkelborg-Vörpommern 
 

Uproop tau dei 1. „Plattdüütsch Woch“ von'n 30.05. - 6.6.2021 

Dei Heimatverband M-V e.V. wennt sik all Plattdüütschfrünn, in uns ierste Plattdüütschwoch 

düchtig mit tau måken. 

Mit unsen Uproop wennen wi uns an Vereinen un Krings, Schaulen, Künstler un Künstlerschen, 

Gemeinen, Medien, all Plattsnacker un all Frünn' von uns plattdüütsch Mudderspråk. Dei 

Patenschaft hett uns Lannesmudder Manuela Schwesig œwernåhmen. 

Måken's mit bi grote un lütte Tausåmendräpen, dörch plattdüütsche Läsungen, spälen's 

plattdüütsch Theoter orrer måken's Musik vonne Wåderkant. Snacken's Platt wo't mœglich is, dor 

wo Minschen tauhop kåmen un sik begägnen, in't Rathus un bi dei Arbeit, inne Schaul un bi't 

Inköpen, in't Ollenhus un dei Spälschaul, tauhus mit Frünn' un Bekannte. Dat gifft väle 

Mœglickeiten un noch väl mihr Minschen, dei Platt snacken un dat ok verståhn. Wi as 

Heimatverband willen mit Sei tausåmen dorför inståhn, dat œwerall dor, wo sik Minschen 

begägnen, uns schöne Mudderspråk up männig Oort un Wies lud tau hüren is.  

Dei iersten Uplöpp sünd all plant: 

-  Dei Plattdüütsch Woch fangt  an mit denn „Plattdütsch Bäukerdag“ an'n 

   30. Maimånd, dei all taun 7.Mål in'n Botanischen Gorn in Rostock stattfinnen  

   deit. 

- Von'n 01.-06. Rosenmånd (Juni) finnt dat „Festival up Platt“ statt. Dei  

   Lannesverband „Friee Theoter“ organisiert in Tausåmenarbeit mit denn  

   Heimatverband MV  un dat Soziokulturell' Zentrum St. Spiritus Griepswold  

   Figurentheoter,- Konzert- un Kommedivörstellungen. 

-  An'n 06.06 ennt diei Plattdüütschwoch up dei grote Bühn von'n Mäkelborg- 

   Vörpommerndach in Griepswold. 

 

 

 



 

 

All sünd inlad't mittaumåken bi dei Plattdüütsch Woch! 

Henwies un por Kniffs taun Mitmåken gifft dat bäten låters up dei Websied von'n Heimatverband 

in'n virtuell Kråmkist. Dor finnen's denn ok dat Logo un Anrägungen, woans Sei vör ehr eigen 

Plattdüütschangebote Reklåme måken kœnen, äbenso finnen's dor Reklåme-Postkorten, 

Visitenkorten mit wichtige Wür för Plattdüütsch in'n Olldach. Henwiesen willen wi up unsen „Atlas 

Nedderdüütsch“  in't Internet mit all uns plattdüütschen Schriewerslüd, dei man ok tau 

Plattdüütschdräpen inladen kann. 

Låten Sei  uns ok weiten, wat sei vörhemm', dormit wi all Akschonen in'n Tausåmenhang mit dei 

„Plattdüütsch Woch“ up uns Websied utposaunen kœnen. So kümmt 'n buntet Programm up'e 

Plattdüütschlandkort von Mäkelborg-Vörpommern tausamen. 

Plattdüütsch läwt, wenn man't snackt!  

 

Taustännig för dei Plattdüütsch Woch in Heimatverband e.V. is: 

Fru Dr. Karola Stark, Geschäftsstelle Vorpommern,  

Tel. 039778 286352 Mail: stark@heimatverband-mv.de  
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