Červenec
I když je kluturní kalenář měsíce července velmi bohatý, naší prázdninovou pozvánku jsme celou věnovali svátku keltské kultury v Nasavrkách. Chceme Vás zavést do skanzenu, který je místem klidu
a odpočinku. V tomto úžasném prostoru si můžete posedět, poslechnout výklad průvodce a na
celý den se přenést do doby Keltů. Jaké další akce se konají ve Vaší blízkosti se dozvíte na webových stránkách MAS Železnohorský region. www.zeleznohorsky-region.cz

LUGHNASAD LETOS POPRVÉ V ARCHEOPARKU

Poslední červencový víkend
28.–29. 7. 2017 navštivte v Nasavrkách akci pro celou rodinu plnou historie, zábavy a hudby. Název
festivalu odkazuje na jeden z hlavních keltských svátků, který se slavil
na přelomu července a srpna. Cílem
akce je představit návštěvníkům
keltskou historii v celé její šíři a současně i různé umělecké směry od
šperkařství po tetování.
Těšit se můžete na bohatý rodinný program. Nudit se nebudou ani
děti, babičky nebo tatínkové. Letošní
téma je Stavitelství v době Keltů, takže si na své přijdou i milovníci architektury. Po celou sobotu uvidíte gladiátorské souboje, pravěká řemesla,

můžete si zatančit irské tance nebo
si zahrát spoustu zajímavých her.
O večerní program se postarají hudební skupiny z Velké Británie,
Rumunska i Čech. K tanci a poslechu
tedy zahrají Dallahan, Selfish Murphy, Navostro a další. Vstupenky na
koncert si můžete zakoupit v předproji. Více na www.lughnasad.cz.
Letos poprvé akce proběhne v Archeoparku kde jsou k vidění již dobře zrekonstruované valy, budovy
i dílny. Funguje již krčma U Zrychtovanýho Kelta. Z keltských staveb
si můžete prohlédnout mohutné
opevnění oppida včetně vstupní
brány nebo dvorec kováře. Jedná se

o největší dokončené stavení, které
ve skanzenu najdete.
Skanzen je postaven na duchovně silném místě. Naši předkové
měli k příprodě velkou úctu a vnímali koloběh roku i života. V dnešní
uspěchané době cítíme často pocity
„vykořenění a vyčerpání“. Skanzen
nabízí každému možnost dušeního
oblažení, odpočinku a dobití energie. Návrat ke kořenům i poznání
života středověkých lidí je velice
prospěšné a má pozitivní vliv na naši
mysl i ducha.
Krásné prázdninové zážitky Vám
přeje tým MAS Železnohorský
region.
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