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MEGHÍVÓ 

 
 

A KREATIVY Nonprofit Kft szeretetettel meghívja Önt a Művésztanya- Képző- és 

Kulturális Módszertani Központ megnyitójára.  

Helyszín: Művésztanya, 3657, Királd, Kossuth, út 47. 
Időpont: 2012. november 19. 15 óra 
 
Tervezett program: 
 
1500  Zupkó Andrásné Királd község polgármesterének köszöntője 

1510  Pálmai Éva, a KREATIVY Nonprofit Kft. ügyvezetőjének köszöntője 

1520 Józsa Judit keramikusszobrász, az észak-borsodi térség nagykövet asszonyának 

köszöntője 

1535 Erdős Balázs, NAKVI, igazgató-helyettes köszöntője 

1545  Kulturális Köszöntő: Tóth Kamilla zongorajátéka 

1555 Neil Cooper Lincoln Megye Elnökének,  

        Corrado Bordoni a Confartigianato Egyesület export-import menedzserének köszöntője 

1605  A Művésztanya ünnepélyes átadása 

1610  Kulturális zárás: Tóth Kamilla zongorajátéka 

1620  Helyi termékek kóstolója 

A rendezvény ideje alatt megtekinthetők a térségi kézművesek, művészek, helyi fiatal 

tehetségek alkotásai. 

 

Ózd, 2012. október 30. 

 

Pálmai Éva         Zupkó Andrásné 

Ügyvezető sk.         Polgármester sk. 
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Háttér: 

 

A KREATIVY Nonprofit Kft által a LEADER Európai Vidékfejlesztési Programból 

megvalósuló Művésztanya Képző- és Kulturális Módszertani Központ azzal a céllal jött 

létre, hogy- az Észak-Borsodi LEADER Unió helyi stratégiájára építve - segítse, és fejlessze a 

térségben a kulturális és kreatív ipart.  

 

A Művésztanya céljai a következők:  

- a helyi művészek, kézművesek, szakemberek összefogása  

- a fiatal tehetségek felkarolása és képzése 

- kulturális programok széles kavalkádja a kifejező művészetek eszközeivel 

- szakmai programok, kiállítások szervezése, szakmai tapasztalatcsere, együttműködés a 

térségi szakmai szervezetekkel 

- helyi művészek népszerűsítése helyi és nemzetközi kapcsolatokra építve  

- helyi iparművészeti termékek előállítása 

- a kultúra és művészetek területén szakmai konferenciák, találkozók és képzések 

szervezése;  

- nemzetközi kulturális és művészeti projektek kidolgozása és megvalósítása 

- generációs párbeszéd keretében tapasztalatok átadása, a régi technológiák 

felhasználásával közös, a mai kor igényeinek megfelelő alkotások kidolgozása, 

megvalósítása 

 

Feladatunknak tekintjük továbbá a helyi hagyományok őrzését, de emellett fontosnak tartjuk a 

modern kulturális értékek beépítését is.  A Művésztanya olyan termékeket kíván előállítani, 

amelyek innovatív módon ötvözik a helyi hagyományokat és az alkotók fantáziáját. 

 

Jelen megnyitót nemzetközi partnereink közreműködésével kívánjuk megvalósítani, ezzel is 

erősítve a Művésztanya által vállalt célkitűzéseket.  

További információk: Pálmai Éva tel: 30/8115021 e-mail: kreativy.nonprofit@gmail.com  


