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Pořadatel, kontakt:

mikroregion Podhůří Železných hor, www.mpzh.oblast.cz, www.maszr.oblast.cz, obec Svinčany, tel.: 466 972 389, e-mail: svincany@seznam.cz, www.svincany.cz
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www.mpzh.oblast.cz, www.maszr.oblast.cz www.svincany.cz

Tato akce se koná pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje pana Mgr. Radko Martínka

Dne
v

13. 6. 2009
16.00 hod.

Místo konání:  Svinčany, Horní Raškovice přírodní areál rozhledny Barborka
Program:
16.00 hod. zahájení Tradic ŽR
- folklorní soubor Radost Pardubice – taneční vystoupení
- slovo pořadatelů o historii kraje, o vývoji tradičních řemesel regionu
- Lidová škola umění Přelouč – hudební vystoupení
- Lidová škola umění Heřmanův Městec – umělecké vystoupení
- představení prací ve vztahu k tradici, ukázky řezbářských, sochařských,
  keramických, kovářských, košíkářských prací a dalších řemesel
- možnost pro příchozí návštěvníky vyzkoušet si zpracování tradičních
  materiálů za vedení odborníků
- slavnostní odhalení vytvořených děl přítomnými umělci v přírodním areálu
- prodej staročeských placek s různými náplněmi a širokého sortimentu
  medových výrobků od společnosti Medovinka Hlinsko
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Doprovodný program: živá hudba, občerstvení, návštěva
rozhledny, procházka po naučné stezce, prohlídka přírodní výstavní
expozice s kamennými a dřevěnými plastikami, tradiční jarmark,
jízda na koních, vystoupení zájmových skupin – historický šerm,
svatojánské ohně, soutěže
Hlavní účinkující: folklorní soubor Radost Pardubice
Lidová škola umění Přelouč, Lidová škola umění Heřmanův Městec
Tereza Hanusová a Vojtěch Franc - sochaři
Eva Mašínová – tvůrčí keramická dílna
Josef Cyprián - dřevořezbář motorovou pilou
Připraveny jsou ukázky práce dalších řemeslníků.

Přelouč

Pardubice

pro mateřské a základní školy, pro občany
od 8. 6. do 12. 6. 2009

Choltice
Svinčany

Horní
Raškovice

Heřmanův
Městec

Expozice vzniku
řemeslných děl

Chrudim

Místo konání: areál Selského dvora OÚ Svinčany
Máte jedinečnou příležitost pozorovat sochaře při práci na uměleckých dílech, která budou dne 13. 6. 2009 slavnostně odhalena.
Návštěvu nutno předem dohodnout u pořadatele (OU Svinčany).
Tip: exkurzi lze spojit s prohlídkou obce a přilehlého okolí (areál rozhledny Barborka, výstup

na rozhlednu, opékání uzeniny v areálu, procházka po NS Raškovické lomy, prohlídka ovocných
sadů, návštěva nedaleké Choltické obory a Vlastivědného muzea na zámku v Cholticích,
návštěva synagogy a Gallery Cyrany v Heřmanově Městci, naučné vlastivědné a geologické
stezky v okolí Heřmanova Městce – začátek v Autokempinku Konopáč….).
Podrobné informace: Informační centrum Heřmanův Městec, infocentrum@mesto-hm.cz
(připraví vám itinerář „na míru“ dle vašich požadavků)

Partneři akce

Akce je realizována za finanční podpory Pardubického kraje
a dalších uvedených subjektů.

