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Košice boli odjakživa mestom kultúry, ale tento prívlastok by nemohli mať bez podpory regiónu,
ktorý živil a živí toto mesto.
Ľudia, ktorí prichádzajú do Košíc, stavajú ich, rozširujú duševný a duchovný potenciál, zvyšujú
ekonomickú hodnotu, pridávajú cenu svojej práce a umu, vytvárajú aj kultúrne hodnoty.
Centrum európskej kultúry – to je centrum celého regiónu s historickým dedičstvom, prírodnými
krásami, jedinečnými tradíciami a šikovnými ľuďmi. Toto prirodzené spojenie stálo na začiatku
partnerstva mesta a regiónu, v okamihoch zrodu myšlienky uchádzať sa o titul Európske hlavné
mesto kultúry (EHMK). Košický samosprávny kraj sa k projektu EHMK pripojil vlastným
dlhodobým programom nazvaným Terra Incognita – krajina nespoznaná. Chceme ním svetu,
Európe, Slovensku i svojim vlastným obyvateľom predstaviť bohatstvo prírody, histórie, kultúry,
tradícií a gastronómie. Pozývame všetkých na tri tematické cesty – gotickú, vínnu a železnú,
aby prostredníctvom zážitkov objavili a spoznali doteraz neznáme a skryté poklady.

Terra Incognita je dlhodobý program, ktorý sa neskončí v decembri 2013. Spoločne s obcami,
mestami, aktérmi v cestovnom ruchu, kultúrnymi inštitúciami, aktivistami a nadšencami chceme
aj v ďalších rokoch využívať silu krásnych zážitkov, ktoré nedajú zabudnúť na zaujímavé miesta
v Košickom kraji. Na rok 2013 sme pripravili 13 kľúčových podujatí, ktoré stojí za to zažiť na
vlastnej koži.
Náš kraj je plný inšpirácie. Veríme, že Vás naša ponuka osloví a vyberiete si z Top menu 2013
tie najlepšie chody.

A čo sme pre vás pripravili?

Pankuškové fašiangy Krompachy | 8. – 10. 2.
Spišský Jeruzalem 2013 Spišské Podhradie | 16. - 19. 5.
Poklad Sklenenej pani Dobšiná | 17. - 19. 5.
Jánske ohne nad Šíravou Vinné | 22. 6.
Dni Moldavy a večery kráľov Moldava nad Bodvou | 27. - 30. 6.
Krásnohorské hradné hry Krásnohorské Podhradie | 2. - 4. 8.
Fest Dupľa Michalovce | 9. -11. 8.
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Duch času – Genius temporis Spišská Nová Ves | 3. - 24. 8.
Chlebom a vínom Trebišov | 29. - 31. 8.
Tempus Art 2013 Rožňava | 11. - 15. 9.
Koštovka jesene Kráľovský Chlmec | 20. - 22. 9.
Ars Antiqua Europae In Via Gothica Rožňava | 20. - 23. 9.
Jazda sv. Huberta Betliar | 12. 10.
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