
ARTISTIC HÍRLEVÉL #4. SZÁM
Az ARTISTIC hírlevelünk negyedik kiadásával üdvözöljük a kedves olvasót, amellyel bemutatjuk  
a partnerségünket és az Interreg CENTRAL EUROPE által finanszírozott projekt keretében végzett munkánkat, 
aminek célja a kulturális szereplők, a társadalom és a pénzügyi szereplők közötti kapcsolatok javítása.  
Ez lehetőséget teremt arra, hogy a szellemi kulturális örökség ötleteit a potenciális befektetők elvárásaihoz 
igazítsuk, ily módon kombinálva a kulturális és marketing szempontokat, és növelve a kulturális projektek 
tartósságát és láthatóságát.

Reméljük, tetszeni fog hírlevelünk negyedik kiadása is.
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html

FÉNYKÉP:
EAST ELBIA ASSOCIATION
HARTMUT HEINE,Blumberg
GOTTFRIED KOHLHASE,Torgau

ARTISTIC NEWSLETTER

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html


ARTISTIC NEWSLETTER2

HÍREK ÉS ÉRDEKESSÉGEK

Hogy hozzájáruljon a közép-európai országok 
fenntartható fejlődéséhez, a Hamburgi Egyetem 
mint ARTISTIC projektpartner, kidolgozott egy 
olyan kritériumkészletet, amely útmutatásként 
szolgálhat azoknak a partnereknek és minden helyi 
szereplőnek, akik támogatni akarják a szellemi 
kulturális örökség értékek érvényesítését, és együtt 
is működnek velük. 

A LEGALAPVETŐBB KRITÉRIUMOK 
A SZELLEMI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉGI PROJEKTEK 
LEGTÖBBET ÍGÉRŐ DIMENZIÓINAK 
MEGHATÁROZÁSÁHOZ

TOVÁBBIAK

Csatlakozzon a közösségünkhöz, amely támogatja 
a szellemi kulturális örökséget nyolc közép-európai 
régióban. Látogassa meg weboldalunkat és fedezze 
fel a folyamatban lévő közösségi finanszírozási 
kampányokat. Minden hozzájárulás számít.

BESZÉLJÜNK RÓLA ... 
TÁMOGASSUK...

TOVÁBBIAK

Interjú Mr. Roberto Santolamazzával, a - t2i 
trasferimento tecnologico e innovazione ügyvezeteő 
igazgatójával, www.t2i.it, az ARTISTIC project 
vezető partnerével.

ÜZLETI ÉS KULTURÁLIS 
KEZDEMÉNYEZÉSEK KIDOLGOZÁSA 
A COVID IDŐSZAK ALATT 
OLASZORSZÁGBAN

TOVÁBBIAK

FÉNYKÉP: T2I TECHNOLOGY TRANSFER AND INNOVATION

FÉNYKÉP: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE

FÉNYKÉP: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE
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Ostelbien egy olyan hely, ahol a természet, a táj szépsége és a helyi közösségnek a hagyományhoz fűződő 
szoros kapcsolata a forrása az emberek ragaszkodásának a régiójukhoz, és ez arra ösztönzi a turistákat, 
hogy látogassanak el a Német Szövetségi Köztársaság e bájos részébe.

KELET ELBÁN TÚLI TERÜLET (OSTELBIEN) ÉSZAK SZÁSZORSZÁGBAN

A KELET ELBÁN TÚLI TERÜLET SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉNEK 
SZÉLES PALETTÁJA

TOVÁBBIAK

FEDEZZE FEL AZ ARTISTIC RÉGIÓINKAT!

FÉNYKÉP:
EAST ELBIA ASSOCIATION
GITTA MARTINI,Leipzig

A kék-fehér népviseletbe  öltözött művészek zenéje megborzongat, az előadásmódjuk kitűnő; a beilrodei “Blitze 
Blau-Musike” zenészei értenek hozzá, hogy magukhoz láncolják az embereket, és lekössék a figyelmüket az első 
ütemtől az utolsóig.

BEILRODE BLITZE BLAU-MUSIKE

TOVÁBBIAK

FÉNYKÉP: EAST ELBIA ASSOCIATION

No.1
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A Kelet Elbán túli terület gazdag biotópokban, azaz azonos 
életfeltételeket igénylő állati és növényi életközösségek 
zárt élettereiben - különösen a történelmi parkokban, 
amelyek az Elba-rétek mentén formálják a tájat. Az 
egyik Triestewitzben található, amelyet a hagyományos 
“Tündérmese a tölgyfa alatt” elnevezésű tradicionális 
rendezvényről ismernek, amely 2008 óta minden 
szeptember első péntek estéjén látogatók százait vonzza.

TRIESTEWITZI TÜNDÉR MESE EST

TOVÁBBIAK

Ismerje meg a Schmidt családot, akiknek a sütőtök iránti 
imádata nemcsak professzionális üzleti vállalkozássá 
vált, hanem ráadásul tematikus kiállítást és 2017 óta egy 
tökmúzeumot is létrehozott, amelyben a látogatók mindent 
megtudhatnak, amit erről az organikus termkről tudni 
szeretnénk. 

ZWETHAU A SÜTŐTÖK HAZÁJA

TOVÁBBIAK

Szebbé teszi az őszi betakarítási fesztiválokat, és 
bemutatja a kézművesség széles skáláját. Az aratási 
koszorút mindig is csodálták, és örömmel ítélték oda  
a díjat. Ennek elkészítése aprólékos kézművesmunka.

ROSENFELDI ARATÁSI KOSZORÚ

TOVÁBBIAK

FÉNYKÉP: EAST ELBIA ASSOCIATION

FÉNYKÉP: EAST ELBIA ASSOCIATION

FÉNYKÉP: EAST ELBIA ASSOCIATION
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It is believed to be one of the oldest foods enjoyed by 
people and the Germans’ favourite food today - bread. 
An enormous number of bread varieties can be produced 
using the basic ingredients of flour, water, salt, and 
leavening agents (such as sourdough or yeast), apart from 
other ingredients. A kenyér, amelyről úgy gondolják, hogy 
ez az egyik legrégebbi étel, amelyet az emberek esznek, 
és, ami manapság a németek kedvenc étele. Óriási számú 
kenyérfajtát lehet előállítani a liszt, víz, só és kovászoló 
szerek (például kovász vagy élesztő) alapanyagainak 
felhasználásával, más összetevőket nem is említve.

A GROSSTREBENI KENYÉRSÜTÉS 
HAGYOMÁNYA

TOVÁBBIAK

Ezt az érdekes éves fesztivált 2014 óta, október 3-án 
rendezik meg a térségben, hogy az almát mint a németek 
kedvenc gyümölcsét ünnepeljék kóstolással, kiállítással, 
almáspiték, almalé és almapálinka ízlelésével. Ezen 
a napon a régi, majdnem elfeledett almafajtákat is 
bemutatják.

ALMA NAP A KELET ELBÁN TÚLI 
TERÜLETEN

TOVÁBBIAK

A bőrművesség a bőrfeldolgozást és annak kereskedelmét 
jelenti. A középkorban a bőrművesek termékeit szinte 
kizárólag az állattartásban használták (nyereg, nyakörv, 
kantár, hajtószár). Manapság ez a foglalkozás magában 
foglalja az autók, repülőgépek vagy csónakok számára 
végzett munkát is.

ARZBERGI BŐRMŰVESSÉG

TOVÁBBIAK

FÉNYKÉP: EAST ELBIA ASSOCIATION

FÉNYKÉP: EAST ELBIA ASSOCIATION

FÉNYKÉP: EAST ELBIA ASSOCIATION
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ARTISTIC WEBSITE 

TUDJON MEG TÖBBET AZ

ARTISTIC-RÓL
HTTPS://WWW.INTERREG-CENTRAL.EU/CONTENT.NODE/ARTISTIC.HTML

KAPCSOLATTARTÓ

Projektmenedzser: Marco Braga
T2I Technology Transfer and Innovation
e-mail: marco.braga@t2i.it

Kommunikációs menedzser: Małgorzata Kilian
Rzeszow Regional Development Agency
e-mail: artistic@rarr.rzeszow.pl

PARTNEREK

www.facebook.com/projectARTISTIC

www.linkedin.com/in/artistic-project

@ARTISTIC_CE

@projectartistic

A hírlevélben leírtak a szerzők véleményét jelenítik meg, és az Artistic projekt csapat nem felelős ezen információk bárminemű 
további felhasználásáért. 

FÉNYKÉP:
HARTMUT HEINE,Blumberg
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