
ARTISTIC NEWSLETTER #4
Vítejte u čtvrtého vydání informačního bulletinu ARTISTIC, který představuje naše partnerství a práci  
v rámci projektu financovaného Interreg CENTRAL EUROPE, zaměřeného na zlepšení vztahů mezi kulturními 
subjekty, společností a finančními subjekty. Vytváří také příležitosti k přizpůsobení myšlenek nehmotného 
kulturního dědictví očekáváním potenciálních investorů, čímž se kombinují kulturní a marketingové aspekty 
a zvyšuje udržitelnost a viditelnost kulturních projektů.

Doufáme, že Vás newsletter zaujme. 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

S cílem přispět k místnímu udržitelnému rozvoji ve 
středoevropských zemích vypracovala Univerzita 
v Hamburku jako partner projektu ARTISTIC 
soubor kritérií, která mohou sloužit jako vodítko 
pro partnery a všechny místní aktéry, kteří chtějí 
podporovat a pracovat s valorizací nehmotného 
kulturního dědictví (NKD).

SOUBOR KRITÉRIÍ K DEFINOVÁNÍ 
NEJNOVĚJŠÍCH ROZMĚRŮ 
PROJEKTŮ NEHMOTNÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

VÍCE ZDE

Připojte se do naší komunity podporující NKD  
v 8 zemích Střední Evropy. Navštivte naše webové 
stránky a prohlédněte si crowdfundingové kampaně, 
které právě běží. Každý příspěvek má význam. 

DISKUTUJME ... PODPORUJME...

VÍCE ZDE

Rozhovor s panem Robertem Santolamazzou, ředitel 
- t2i trasferimento tecnologico e innovazione www.
t2i.it, vedoucí partner projektu ARTISTIC.

ROZVOJ OBCHODNÍCH A 
KULTURNÍCH PROJEKTŮ V DOBĚ 
COVID-19 V ITÁLII

VÍCE ZDE
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Východní Polabí je místem, kde příroda, krása krajiny a spojení místní komunity s tradicí jsou zdrojem 
trvalého vztahu lidí s jejich regionem a povzbuzují turisty k návštěvě této okouzlující části Spolkové 
republiky Německo.

VÝCHODNÍ POLABÍ V SEVERNÍM SASKU

ROZMANITOST NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VÝCHODNÍ ELBIE

VÍCE ZDE

OBJEVUJTE REGION ARTISTICU

FOTO:
EAST ELBIA ASSOCIATION
GITTA MARTINI,Leipzig

Jsou oblečeni v modrobílných kostýmech, jejich hudba zní pronikavě a jejich výkon vás nadchne: hudebníci „Blitze 
Blau-Musike” z Beilrode vědí, jak získat pozornost svých diváků hned od prvního rytmu.

BEILRODSKÉ ZÁBLESKY MODRÉ HUDBY

VÍCE ZDE

FOTO: EAST ELBIA ASSOCIATION
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Východní Elbia je bohatá na biotopy - zejména  
v historických parcích, které formují krajinu podél 
Labských louk. Jeden z nich, který se nachází  
v Triestewitzu, známý z tradiční akce „Pohádka pod 
dubem“, od roku 2008 přitahuje stovky návštěvníků první 
pátek večer každého září.

TRIESTEWITZSKÝ POHÁDKOVÝ VEČER

VÍCE ZDE

Seznamte se s rodinou Schmidtových, jejíž fascinace dýněmi 
se rozrostla nejen do profesionálního podnikání, ale navíc 
vyústila ve vytvoření tematické výstavy a od roku 2017 také 
dýňové muzeum, ve kterém návštěvníci mohou zjistit vše, co 
bychom o tomto přírodním produktu chtěli vědět.

DOMOV DÝNÍ V ZWETHAU

VÍCE ZDE

ZkrášlujÍ podzimní sklizňové festivaly a prokazujÍ 
velkou obratnost řemesla. A to je také vždy obdivováno  
a oceněňováno - sklizňový věnec. To je řemeslo  
v miniaturní formě.

ROSENFELDSKÉ VĚNCE

VÍCE ZDE
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Má se za to, že chléb je jedna z nejstarších potravin, 
kterou si dnes lidé vychutnávají, a je to jedno z oblíbených 
německých jídel. Obrovské množství odrůd chleba může 
být vyrobeno použitím základních přísad mouky, vody, 
soli a kvasnic (jako jsou kysaná těsta nebo kvasnice), 
kromě jiných přísad.

TRADICE PEČENÍ CHLEBA  
V GROSSTREBEN

VÍCE ZDE

Tento zajímavý každoroční festival se v regionu pořádá 
od roku 2014, 3. října, k oslavě jablka jako oblíbeného 
ovoce Němců ochutnávkou, výstavou, identifikací 
jablečných koláčů, jablečných šťáv a jablečných kořenů. 
Během tohoto dne jsou také prezentovány staré, téměř 
zapomenuté odrůdy jablek.

JABLEČNÝ DEN V SASKU

VÍCE ZDE

Sedlářství se týká obchodu se zpracováním kůže. Během 
středověku sedláci vyráběli své výrobky téměř výhradně 
pro manipulaci se zvířaty (sedla, límce, uzdy, hnací 
ústrojí). Dnes však toto povolání zahrnuje práci pro 
automobily, letadla nebo lodě.

SEDLÁŘSTVÍ V ARZBERGU

VÍCE ZDE
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ARTISTIC WEBSITE 

OBJEVUJTE

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

KONTAKTUJTE NÁS

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

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

PARTNEŘI

www.facebook.com/projectARTISTIC

www.linkedin.com/in/artistic-project

@ARTISTIC_CE

@projectartistic

Tento informační bulletin odráží pouze názory autorů a projektový tým ARTISTIC neodpovídá za jakékoli použití informací v něm 
obsažených.
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