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„Krajina in ljudje v štajerski vulkanski deželi“
26. – 29. julij 2006, Halbenrain/Štajerska, Avstrija

Mednarodni slikarski nateþaj: „Krajina in ljudje v štajerski vulkanski deželi“
29. julij 2006, 15.30 h, Halbenrain/Štajerska, Avstrija

Pogoji za sodelovanje:

Kraj:

dvorišþe dvorca Halbenrain

Pravico do sodelovanja imajo vsi, ki radi slikajo (slikarji amaterji in absolventi likovnih šol ali akademij),
izbor slikarske tehnike je svoboden. Brezplaþna prenoþišþa (sobe z veþ posteljami) so po vnaprejšnji
prijavi na voljo v dvorcu Halbenrain.

Pozdravne besede:

inž. Dietmar Tschiggerl
župan tržne obþine Halbenrain

Prijava in oznaþevanje slikarskih podlog:

Pozdravni nagovori

(po udeležencu najveþ 2 neposlikani slikarski podlogi, npr. napeti slepi okvir, karton, papir itd., najveþji
format 70 cm x 100 cm)

O temi:

„Krajina in ljudje v štajerski vulkanski deželi“
poslanca v deželnem parlamentu inž. Josef Ober in Anton Gangl
Predstavitev štajerske vulkanske dežele

Podelitev nagrad:

Moderacija Linda Achleitner
„Hortus Niger“, Sommerakademie für Bildende Kunst (Poletna akademija za
upodabljajoþo umetnost), Halbenrain

Kje:

Büro der Sommerakademie „Hortus Niger“
Gemeindezentrum Halbenrain, A-8492 Halbenrain 220

Kdaj:

sreda 26. julij 2006, 8.00 – 19.00
þetrtek 27. julij 2006, 8.00 – 19.00
petek 28. julij 2006, 8.00 – 13.00

Nagrade bodo predali sponzorji.

Tema: „Krajina in ljudje v štajerski vulkanski deželi “

Štajerska vulkanska dežela je pravi naslov za vse, ki bi radi doživeli eno najoþarljivejših krajin v Avstriji.
Na obmoþju med Radgono (Radkersburg) na jugu in Ottendorfom na severu, na zahodu do Schwarzaua
in na vzhodu do Kapfensteina so se umestila številna idiliþna gostišþa, sanjski hoteli, angažirani
vinogradniki in manufakture z izbranimi dobrotami. Krajina in kulinarika sta se tukaj stopili v celoto.
Rodovitna tla vulkanske dežele ponujajo odliþne pogoje za žlahtna vina, odliþne sadjevce, znane
štajerske oljþne buþe, skoraj neizþrpne zaloge roþno obranega sadja in še dosti, dosti drugega. V
štajerski vulkanski deželi se povezujejo izredna rokodelska kultura, oþarljiva kulturna krajina in
kulinarika v svoji najžlahtnejši obliki.

Žirija poda utemeljitev nagrad.
Sklepne besede:

inž. Dietmar Tschiggerl
župan tržne obþine Halbenrain

Glasbena spremljava – pihalni ansambel iz Halbenraina.
Prijeten zakljuþek z domaþimi specialitetami v okviru prireditve v grajskem parku.
Soþasno bo v grajskem parku ves dan sejem umetne obrti.

Ocenjevanje:
Oddana dela bodo v soboto 29. julija 2006 od 10.00 do 14.00 razstavljena v dvorišþu dvorca, kjer jih bo
ocenjevala mednarodna žirija. Morajo biti uokvirjena, opremljena z letvami ali zasteklena z nosilci slik.
1. nagrada (Štajerska vulkanska dežela)
2. nagrada (gradbeno podjetje »Klöcher Baugesellschaft m.b.H.«)
3. nagrada (Landes-Hypothekenbank Steiermark AG)
4. nagrada (Obþina in Turistiþna zveza Halbenrain)
5. nagrada (UNIQA Versicherungen AG)

1.000,700,500,500,250,-

evrov
evrov
evrov
evrov
evrov

Podelitev nagrad:
Sobota 29. julija 2006, ob 15.30, dvorec Halbenrain v okviru prireditve v grajskem parku.
Nagrajena dela ostanejo pri sponzorjih nagrad. Nenagrajena dela je potrebno po podelitvi nagrad odnesti, v
nasprotnem primeru bomo smatrali, da ste jih poklonili tržni obþini Halbenrain. Organizatorji ne jamþijo za
morebitne poškodbe slik.

Kontaktna naslova:

Büro der Sommerakademie „Hortus Niger“
Linda Achleitner
Gemeindezentrum Halbenrain
A-8492 Halbenrain 220
Tel.: +43 3476 2205-34
E-Mail: hortus.niger@aon.at
www.hortus-niger.com

Land Steiermark
Fachabteilung 1E Europa und Außenbeziehungen
Maria Elßer-Eibel
A-8020 Graz, Nikolaiplatz 3
Tel.: +43 316 877-5518
E-Mail: fa1e@stmk.gv.at
www.europa.steiermark.at

