
A4_Železné hory-MAS CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Dne 9. 6. 2007 
ve 14.00 hod.
proběhne akce 
Tradice Železnohorského regionu
Název a náplň akce Tradice Železnohorského regionu má několikerý význam. Jednak má za cíl přitáhnout 
veškeré složky obyvatel nejen Železnohorského regionu k obnově starých řemesel a tradic na venkově, 
navázat na přerušený vývoj vztahu k tradici a řemeslu, rozvíjet náplň volnočasových aktivit mládeže a akci 
pořádat v tradičním duchu starých zvyků, také má za cíl být první v dlouhé řadě těchto tradičních akcí a tím 
podpořit vznik obdobných.

Místo konání:  Svinčany, Horní Raškovice – přírodní areál rozhledny Barborka

Program:  - 14.00 hod. zahájení akce – folklorní soubor Radost – taneční vystoupení
  - slovo pořadatelů o historii kraje, o vývoji tradičních řemesel regionu
  - představení prací ve vztahu k tradici, ukázky řezbářských, sochařských 
     a keramických prací
  - možnost pro příchozí a návštěvníky vyzkoušet si zpracování tradičních materiálů
      za vedení odborníků     
  - slavnostní osazení vytvořených děl přítomnými umělci v přírodním areálu, díla 
    ponesou symboliku Železnohorského regionu v duchu tradičních řemesel

Doprovodný program:  hudba, občerstvení, návštěva rozhledny, tradiční jarmark

Hlavní účinkující:  folklorní soubor Radost Pardubice
  Tereza Hanusová a Vojtěch Franc  - sochaři
  Eva Mašínová - keramička
  Josef Cyprián - dřevořezbář motorovou pilou
  Připraveny jsou ukázky práce kováře, kameníka a řezbáře…..

Expozice vzniku sochařských děl
pro mateřské a základní školy, pro občany

od 4.6. do 8.6.2007

Místo konání: areál u OÚ Svinčany 
Máte jedinečnou příležitost pozorovat sochaře při práci na uměleckých dílech, která budou dne 
9.6.2007 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, návštěva synagogy a Gallery Cyrany v Heřmanově Městci….).
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  Eva Mašínová - keramička
  Josef Cyprián - dřevořezbář motorovou pilou
  Připraveny jsou ukázky práce kováře, kameníka a řezbáře…..
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Akce je realizována za fi nanční podpory Pardubického kraje.


