Tento projekt podpořila Era prostřednicvím Nadace VIA

4.-6. července 2012 proběhnou na Vyškovci č. 47 v rámci projektu „Využití ovčí vlny a
náletových dřevin v tradiční řemeslné výrobě pro rozumné hospodaření se surovinou“
neformální akce pod názvem :

pozn.: Jarmark - v původním významu slova se jednalo o výroční trh (odvozeno z německých slov Jahre=rok a
markt=trh). Součástí trhů bývaly a bývají doprovodné kulturní akce, jako například vystoupení zpěváků,
hudebníků, tanečníků, divadelní představení a podobně….

středa 4. července – začátek v 18 hodin
 SETKÁNÍ NA DVORKU – po přivítání hostů našich milých projekcí unikátních filmů, jako
je „Ze starého světa“ a „Horenka Chabová“, se přeneseme do časů minulých, zhlédneme
lidové tance v hudebně ztvárněném příběhu
z moravsko-slovenského pomezí „Příběhy
tancem vyzpívané“ v pojetí VUS Ondráš, pro dobrou náladu nám zahraje na lidovou notu
„od Šumavy k Tatrám“ hudecká muzika pod vedením Vojty Konečného

čtvrtek 5. července – začátek v 14 hodin
 Řemeslo – stále živé !
 Tradiční řemesla pro radost, zábavu, zručnost, pro každodenní potřebu.
 Pod vedením děvčat ze Strážnice – Marušky Bakalíkové a Jarmily Graffové, se můžmte dozvědět,
 co souvisí se zpracováním vlny v domácích podmínkách, případně si zhotovit vlastní výrobek.

 Kopaničářský kroj
 Povídání v podání Elišky Křížkové ze Starého Hrozenkova o kopaničářské výšivce, jednotlivých
 krojových součástí, tradičním obutí; ukázka pletení „prepletů“ a „súčanských papučí“.

 Taneční škola
 3.ročník výuky lidových tanců pro děti i pro dospělé pod vedením Marušky Hvozdecké z Valašského
 Meziříčí, absolventky Taneční školy NÚLK Strážnice.
 Budeme se těšit na „řemeslnické tance“, děvčata „do kola, do karičky““ a pánové přineste si prosím
 „klobúk,širák či kalap“ pro tanec „klobúkový“ !

 Od 20 hodin – Společenský večer
zpěv, tanec, špekáčky…
pátek 6. července
 Alternativní program u společného stolu, tzv. „Prostřeno – co dům dá !“
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bližší informace : jarmila.konecna@centrum.cz,
ČSOP Moravské kopanice
.

Dobrovolný příspěvek na jednotlivé akce vítán – i v naturáliích !

