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CULTSTREAM - A VÍZ ÚJ KULTÚRÁJA
Szeged, Magyarország, június 18., 2018.
A szegedi Porta Novum Nonprofit Kft. együttműködve a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központtal, valamint Magyarkanizsa Önkormányzatával a
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 189
748,04 EUR támogatással, „A víz új kultúrája (CULTSTREAM – HUSRB/1602/32/0039)”
címmel közös szakmai projekt megvalósításába kezdett.
A projekt időtartama: 2018. május 1. – 2019. október 31.
A projekt bemutatására a Porta Novum Kft. sajtótájékoztatót rendez.
Helyszín: Hungi Vigadó, 6720 Szeged, Dózsa u. 3.
Időpont: 2018. június 25. 10.00-12.00 óra.
A CULTSTREAM projekt közvetlen előzménye a 2013-ban megvalósult és nagy szakmai
elismerést elért CULTRAIL – Kulturális utazások Szeged és Szabadka régiójában
(HUSRB/1203/222/113) elnevezésű projekt. 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. Az új projekt fókuszában a programterület
meghatározó folyója, a Tisza áll. 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 projekt megvalósítása során 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 projekt tervezett rendezvényei:
2018. június, Szeged
2018. augusztus, Zenta

Sajtónyilvános nyitórendezvény
Zentai Művésztelep
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2018. szeptember, Magyarkanizsa
2018. október, Magyarkanizsa
2018. november, Zenta
2019. március, Szeged
2019. május, Zenta
2019. június, Szeged-ZentaMagyarkanizsa
2019. október, Zenta
2019. október, Szeged

Kanizsai Írótábor
Városnap
zEtna Irodalmi Fesztivál
Tolnai Laboratórium
Énekelt Versek Fesztiválja
Tiszavirág Fesztivál, Filmnap
zEtna Irodalmi Fesztivál
Záró rendezvény

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az
Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének
előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok –
Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program
különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi
Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló
programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, KözépBánát, Dél-Bánát és Szerémség.
A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános
életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti
gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és
történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és
biztonságához.
További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.
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Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A
dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Porta Novum Nonprofit Kft. vállalja a
felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és
/ vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

