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Muzeum Vysočiny Třebíč zve všechny příznivce folklóru a tradičních řemesel na
Řemeslnický jarmark. Ten se uskuteční v sobotu 17. září 2022 od 10 do 16 hodin v
Centru tradiční lidové kultury na ul. Cyrilometodějská 48/4 v Třebíči.  

V celodenním programu se návštěvníkům představí řemeslníci z Vysočiny a z Dolního
Rakouska, a to jak na venkovním prostranství dvora, tak i ve vnitřních prostorech Centra. V
multifunkčním sále budou promítána videa o nositelích ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby
Kraje Vysočina. K dobré pohodě přispěje slovem a zpěvem za doprovodu akordeonu Petr
Gross z Přibyslavic.

  

Vítaným a očekávaným hostem jarmarku bude folklórní soubor Texing/Kirnberg z Dolního
Rakouska. Kirnberg an der Melk je obec v oblasti Texing, kde soubor před 16 lety vznikl. Dnes
má 25 členů starších 14 let, nastudoval přes 40 tanců, které předvedl na více než stovce
vystoupení. V průběhu roku pracují členové souboru i se dvěma dětskými skupinami.      a
jarmarku své řemeslo ukáží kovář Václav Noha ze Štěměch, šindelář Jindřich Holub z Pohledi,
kolář Aleš Uherka z Bystrého u Poličky, řezbář Karel Štveráček z Číměře a dolnorakouský
košíkář Xaver Stockinger. Drátkování předvede Milena Kremláčková z Třebíče – Boroviny a
voňavé koláče upeče Zdena Palátová ze Slavic. U každého z nich si mohou velcí i malí
návštěvníci řemeslo sami vyzkoušet.

  

V rámci řemeslnického jarmarku se uskuteční dva typy rukodělných dílen určených především
pro děti. V odpoledních hodinách se seznámí se základy košíkářského řemesla. Naučí se oplést
misku materiálem zvaným pedig či vytvořit květinu ze stejného materiálu. U dalšího stanoviště
mohou vyrábět svíčky ze včelího vosku.

  

Řemeslnický jarmark je podpořen z Fondu malých projektů, který podporuje přeshraniční
iniciativy a malé projekty regionálního a lokálního významu.

  

pořadatel jarmarku:  Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

  

termín: 17. září 2022
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  místo: Centrum tradiční lidové kultury, ul. Cyrilometodějská 48/4  

vstupné: zdarma

  

doba konání: 10-16 hodin
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