
BULLETIN ARTISTIC #4
Vitajte pri štvrtom vydaní bulletinu ARTISTIC, ktorý predstavuje naše partnerstvo a prácu v rámci projektu 
financovaného Interreg CENTRAL EUROPE, venovaného zlepšovaniu vzťahov medzi kultúrnymi subjektmi, 
spoločnosťou a finančnými operátormi. Vytvára tiež príležitosti na prispôsobenie myšlienok nehmotného 
kultúrneho dedičstva očakávaniam potenciálnych investorov, čím sa kombinujú kultúrne a marketingové 
aspekty a zvyšuje udržateľnosť a zviditeľnenie kultúrnych projektov.

Dúfame, že sa vám naše štvrté vydanie bude páčiť.
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html
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NOVINKY A ZAUJÍMAVOSTI

S cieľom prispieť k trvalo udržateľnému miestnemu 
rozvoju v krajinách Strednej Európy vypracovala 
Univerzita Hamburg ako partner projektu ARTISTIC 
súbor kritérií, ktoré môžu slúžiť ako usmernenie pre 
partnerov a všetkých miestnych aktérov, ktorí chcú 
podporovať a pracovať s valorizáciou nehmotného 
kultúrneho dedičstva.

SADA NÁSTROJOV PROJEKTU 
ARTISTIC PRE VALORIZÁCIU 
NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA

ČÍTAJ VIAC 

Pripojte sa k našej komunite podporujúcej 
nehmotné kultúrne dedičstvo v 8 regiónoch Strednej 
Európy. Navštívte našu webovú stránku a objavte 
prebiehajúce kampane crowdfundingu. Každý 
príspevok má význam.

POĎME SA ROZPRÁVAŤ... POĎME 
PODPORIŤ...

ČÍTAJ VIAC 

Rozhovor s pánom Robertom Santolamazzom, 
generálnym riaditeľom - t2i trasferimento 
tecnologico e innovazione www.t2i.it, vedúcim 
partnerom projektu ARTISTIC.

ROZVOJ PODNIKATEĽSKÝCH  
A KULTÚRNYCH INICIATÍV V ČASE 
PANDÉMIE COVID V TALIANSKU

ČÍTAJ VIAC 
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Východné Elbia je miestom, kde príroda, krása krajiny a spojenie miestnej komunity s tradíciou sú zdrojom 
trvalého vzťahu ľudí k ich regiónu a povzbudzujú turistov k návšteve tejto očarujúcej časti Nemeckej 
spolkovej republiky.

VÝCHODNÁ ELBIA V SEVERNOM SASKU

ROZMANITOSŤ NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA VÝCHODNEJ 
ELBIE

ČÍTAJ VIAC 

OBJAVTE NAŠE ARTISTIC REGIÓNY

FOTO:
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Hudobníci sú oblečení v modrých a bielych kostýmoch, ich hudba znie prenikavo a ich vystúpenie je oduševnené: 
hudobníci „Blitze Blau-Musike“od Beilrode vedia, ako upútať pozornosť publika už od prvého úderu.

BEILRODE BLITZE BLAU-MUSIKE

ČÍTAJ VIAC 

FOTO: EAST ELBIA ASSOCIATION

No.1

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/V-CHODN--ELBIA-V-SEVERNOM-SASKU.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BEILRODE-BLITZE-BLAU-MUSIKE2.html


ARTISTIC NEWSLETTER4

Východná Elbia je bohatá na biotopy - najmä v historických 
parkoch, ktoré formujú krajinu pozdĺž lúk pri rieke Labe. 
Jeden z nich, ktorý sa nachádza v Triestewitzi a je známy 
z tradičnej akcie „Rozprávka pod dubom“, od roku 2008 
priťahuje stovky návštevníkov vždy prvý  septembrový 
piatok večer.

VEČER ROZPRÁVOK V TRIESTEWITZI

ČÍTAJ VIAC 

Spoznajte rodinu Schmidtovcov, ktorých fascinácia tekvicami 
sa rozrástla nielen na profesionálne podnikanie, ale navyše 
viedla k vytvoreniu tematickej výstavy a od roku 2017 aj  
k tekvicovému múzeu, v ktorom návštevníci nájdu všetko, čo 
by sme chceli vedieť o tomto prírodnom produkte.

ZWETHAU - DOMOV TEKVÍC

ČÍTAJ VIAC 

Skrášľuje jesenné festivaly úrody a preukazuje veľkú 
zručnosť v remeselníctve. Je tiež vždy obdivovaný  
a veľmi oceňovaný - žatevný veniec. Vďaka tomu je toto 
remeslo zachované ešte v minimalistickej podobe.

ROSENFELDSKÝ ŽATEVNÝ VENIEC

ČÍTAJ VIAC 
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Platí, že chlieb je jedno z najstarších jedál a dnes 
najobľúbenejšie nemecké jedlo. Pomocou ďaľších 
základných zložiek - múky, vody, soli a kvasníc (ako sú 
kvások alebo droždie) je možné vyrobiť obrovské množstvo 
rôznych druhov chleba, okrem iných ingrediencií.

TRADÍCIA PEČENIA CHLEBA  
V GROSSTREBENE 

ČÍTAJ VIAC 

Tento zaujímavý každoročný festival sa v regióne 
organizuje od roku 2014, 3. októbra, na oslavu jabĺk 
ako obľúbeného ovocia Nemcov ochutnávkou, výstavou, 
identifikáciou jabĺk, jablkových džúsov a jablkových 
šupiek. Počas tohto dňa sa tiež ponúkajú staré, takmer 
zabudnuté odrody jabĺk.

DEŇ JABĹK VO VÝCHODNEJ ELBII

ČÍTAJ VIAC 

Brúsenie koží sa týka obchodu so spracovaním kože. 
Počas stredoveku garbiari vyrábali svoje výrobky takmer 
výlučne na manipuláciu so zvieratami (sedlá, obojky, 
uzdy, hnacie zariadenie). Dnes však toto povolanie zahŕňa 
aj prácu pre autá, lietadlá alebo člny.

ARZBERGSKÉ GARBIARSTVO  
(OPRACOVANIE KOŽÍ)

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

KONTAKTUJTE NÁS

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

Manažér pre komunikáciu: Małgorzata Kilian
Rzeszow Regional Development Agency
e-mail: artistic@rarr.rzeszow.pl

PARTNERI

www.facebook.com/projectARTISTIC

www.linkedin.com/in/artistic-project

@ARTISTIC_CE

@projectartistic

Tento informačný bulletin vyjadruje len názory autorov a projektový tím ARTISTIC nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 
v ňom obsiahnutých.
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