A projektum neve szerb nyelven: CULTSTREAM – nova kultura vode
A projektum neve magyar nyelven: CULTSTREAM – a víz új kultúrája
A projektum neve angol nyelven: CULTSTREAM or the new culture of water
Akronim: CULTSTREAM
Projektum száma: HUSRB/1602/32/0039
Projektum kezdete: 2018.05.01.
Vége: 2019.10.31.
Fő kedvezményezett: Porta Novum d.o.o. Segedin, Mađarska
Partner 1.: Magyarkanizsa Község
Partner 2.: „Thurzó Lajos” Művelődési Központ, Zenta
A projektum teljes értéke: 223.233 EUR
Magyarkanizsa község része: 67.835 ЕУР

(57.659,75 ЕУР (85%)

10.175,25 ЕУР (15%))

A projekt leírása:
A CULTSTREAM – A víz új kultúrája elnevezésű projekt fókuszában a programterület, a délalföldi és észak-bácskai, bánáti régió meghatározó folyója, a Tisza áll, amely
évszázadokon át fontos kereskedelmi útvonalnak számított. Összekötötte az itt élő
népeket, megélhetést biztosított számukra, ugyanakkor állandó küzdelemre is
késztette az árvizektől fenyegetett lakosságot. Ma, a globális felmelegedés
korszakában a Föld édesvízkészletének megóvása, a termőterületek
elsivatagosodása, az időjárási szélsőségek, új kihívások elé állítják korunk
társadalmait, így a régióban élőket is.
A CULTSTREAM közvetlen előzménye a 2013-ban a Szabadkai Városi
Könyvtár és a DEAK Zrt partnerségében megvalósult és nagy szakmai elismerést
elért CULTRAIL – Kulturális utazások Szeged és Szabadka régiójában
(HUSRB/1203/222/113) elnevezésű projekt. A CULTRAIL folytatásaként, annak
modelljét követjük, és a kulturális utazásokat a Tisza-parti városok, Szeged, Zenta
és Magyarkanizsa partnerségében valósítjuk meg.

A CULTSTREAM projekt célja az előző projekt eredményeinek fenntartásán és
továbbfejlesztésén túl a szülőföld megtartó erejének és turisztikai vonzerejének
növelése, a meglévő értékek – ezúttal elsősorban a természeti kincsek –
felmutatása révén.
A projekt megvalósítása során már meglévő, nagy hagyományokkal rendelkező
kulturális rendezvényeket (Kanizsai Írótábor, Zentai Művésztelep, a zentai
Énekelt Versek Fesztiválja, a zEtna Irodalmi Fesztiválja, Tiszavirág Fesztivál)
kapcsolunk össze egyetlen közös tematika mentén (A víz új kultúrája), és
egészítjük ki új, innovatív rendezvényekkel (Tolnai Laboratórium, Kanizsai
Filmnap, szegedi Tiszavirág Fesztivál). A sokféle művészeti ágat magába foglaló,
határon átnyúló együttműködésben megvalósuló programok kitüntetett
célkitűzése az európai integráció és a kulturális sokszínűség kihívásaira adható
válaszok megismerése, valamint az interkulturális kommunikáció korszerű, új
formáinak kifejlesztése. A projekt részeként két művészeti kiadványt jelentetünk
meg.
A projekt mottóját („Nézni a Tiszát – mint radikális program”) a Kossuth-díjas
Tolnai Ottótól, korunk egyik legjelentősebb kortárs költőjétől kölcsönöztük, aki
Magyarkanizsán született, Zentán végezte a gimnáziumi tanulmányait, és jelenleg
Palicson él. Műveiben a regionális tapasztalatot és kulturális hagyományt a
kortárs európai irodalom kontextusába helyezve őrzi meg és teremti újra.
A projekt időtartama: 2018. május 1. – 2019. október 31.

A CULTSTREAM projekt tervezett rendezvényei:

2018. június, Szeged

Nyitókonferencia

2018. augusztus, Zenta

Zentai Művésztelep

2018. szeptember, Magyarkanizsa

Kanizsai Írótábor

2018. október, Magyarkanizsa

Városnap

2018. november, Zenta

zEtna Irodalmi Fesztivál

2019. március, Szeged

Tolnai Laboratórium

2019. május, Zenta

Énekelt Versek Fesztiválja

2019. június, Szeged-Zenta-Magyarkanizsa

Tiszavirág Fesztivál, Filmnap

2019. október, Zenta

zEtna Irodalmi Fesztivál

2019. október, Szeged

Záró rendezvény

A projektum megvalósított eredményei:
-

PR film
honlap – www.tiszavirag.rs
fából készült móló - 5 darab (6m x 2m x 35 cm)
vetítővászon kerettel - 1 darab
projektor - 1 darab
laptop - 1 darab
fa asztalok és padok - 18 darab (6 asztal + 12 pad)
babzsák - 30 darab
projekt poszter – 400 darab
projekt szórólap – 1.000 darab
oklevél – 5 darab
programfüzet – 500 darab

