A Nádasdy Akadémia célja a régóta esedékes paradigmaváltás
előkészítése, műhelybeszélgetések révén.

NÁDASDY FOUNDATION
ARTS AND ENVIRONMENT

NÁDASDY ALAPÍTVÁNY
MŰVÉSZET ÉS KÖRNYEZET

Az idén a címben szereplő két fókusztémát tűzzük napirendre:
 A fenntartható gazdálkodás, a családi gazdaságok és biotermelők
piacra jutása állandó témáink közé tartozik. Mik a 2015-ös év
kihívásai?


A Nádasdy Akadémia
Fenntartható jövőképek
Közösségi támogatású mezőgazdaság
Természet és művészet
Paradigmaváltás a közgazdaságtanban
címmel

2015. július 4-én, szombaton

SZIMPÓZIUMOT
rendez.

Helyszín: Nádasdy Kastély, Nádasdladány

Képzőművészeti Tagozat
támogatásával

A kapitalizmus globális válsága egyre növekvő ökológiai és szociális
katasztrófákkal jár együtt. A világ pénzügyi központjaiban – a londoni
City-ben és Baselben – a válságtünetekre a megoldásokat egyelőre
a múltban – Adam Smith-nél és az aranystandard újra bevezetése
körül – keresik. Mik a válság tünetei, mik a valós alternatívák és a
tévutak?

Az eszmecserét a művészet, mint gyógyító közeg katalizálja.
A művészet az, ami a változás alapja, mint egyetlen megmaradt
kapcsolatunk a harmóniával és szépséggel.

Délelőtti program

Délutáni program

9.30

13.15 Kamarakoncert hegedűre és zongorára

Érkezés, regisztráció

10.00 Megnyitó
-

Ertsey Attila, a Nádasdy Alapítvány elnöke

10.10 A paradigmaváltás műhelye:
Alternatív közgazdaság - 2015
-

10.10 Mellár Tamás közgazdász, PTE: a közelmúlt és a közeljövő,
Magyarország lehetséges fenntartható jövőképe
10.50 Németh György közgazdász: a feltétel nélküli alapjövedelem
kritikája
11.10 Ertsey Attila: a társadalmi kvóta és a pénz jövője Alexander
Caspar nyomán
11.40 panelbeszélgetés

12.00 Képzőművészet:
A művészet és a természet kapcsolata
-

Ökoművészet – természetművészet, John K. Grande képzőművész
előadása és kiállítása

John K. Grande kanadai művész, művészeti szakíró, kurátor

12.45 Kávészünet

Kruppa Bálint zongoraművész és
Csabay Domonkos hegedűművész koncertje
15.00 A paradigmaváltás műhelye: Közösségi Támogatású
Mezőgazdaság – 2015
-

találkozó és eszmecsere gazdák és CSA-hálózatok működtetőivel
Kajner Péter - Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület,
Varga Sándor - Élőbolygó Alapítvány
panelbeszélgetés

16.00 Büfé
16.30 A konferencia ünnepélyes bezárása

Jelentkezés:
-

Az ertsey.attila@freemail.hu e-mailcímen, 2015. július 02-ig
Részvételi díj: 5000 Ft (diákigazolvánnyal 2000 Ft)
A részvételi díjat kérjük az Alapítvány számlaszámára utalni. Helyszíni
befizetés is lehetséges. Számlát ill. igazolást tudunk adni.

- Raiffeisen Bank: 12001008-00101689-00100000
Megközelítés:
-

gépkocsival Budapestről 85 km (1 h 18 p), az M7 felől, Székesfehérvár
után, Szabadbattyán kijáratnál
(lásd térképmelléklet)
Kapcsolat: 30 / 555 1284

