Den řemesel v Chanovicích, sobota 7. července 2018
Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje
Den řemesel, 16. ročník, bude probíhat v zámeckém areálu a ve skanzenu.

HLAVNÍ PROGRAM:
Celý den předvádění tradičních českých rukodělných řemesel, spojené s trhem.
- Kováři, tkalci, řezbáři, košíkáři, perníkáři, bylinkáři, šperkaři, truhláři, přadleny, kameníci, skláři,
zbrojíři, tesaři, cukráři, hrnčíři, keramici, sekerníci, pivovarníci, kuchaři, soukeníci, hračkáři a další.
- Pozvány jen kvalitní dílny pracující tradičními českými postupy, z tradičních českých materiálů
a vycházející z tradičních českých vzorů lidového řemesla, cca devadesát dílen.
- Představí se Nositelé tradice lidových řemesel z celé ČR vyznamenaní ministrem kultury.

Doprovodný program v chanovickém zámeckém areálu:
9.45 - Povolení jarmarku a zahájení akce (hospodářský zámecký dvůr)
10.00 - Zahájení výstavy „Nepraktické řemeslo – výstava Tvůrčí skupiny P89 Plzeň“ (Konírna, zámecký dvůr)
10.15 - Představení „Rytířský turnaj“, šermířská skupina Korbel a představení „Tance markytánek“
skupina historického tance Mericia z Domažlic (hospodářský zámecký dvůr)
11.15 - Tyjátr Horažďovice – loutky, představení pro děti „Míček Flíček“, (stodola - tělocvična)
12.00 - Oběd u stánků s tradičním českým občerstvením, dle peněz a chuti každého
12.30 - Představení „Barokní siesta“, společně Korbel a Mericia (hospodářský zámecký dvůr)
13.30 - Tyjátr Horažďovice – loutky, představení pro děti „Červená Karkulka“ (stodola – tělocvična)
14.30 - Představení „Turnaj bojovníků Valhaly“, Korbel a „Život je cesta“ Mericia (hospodářský zámecký dvůr)
18.00 - Závěr – ukončení Dne řemesel 2018 - A pak ve zdraví a ve spokojnosti k domovu.
Průběžně po celý den:
- bude hrát u zámku hudební skupina “Nektar Boys“ ♫♪♫♫♪♫♪♫♫♪
- bude před zámkem šermířská skupina předvádět ukázky užití zbraní
- od 12.oo do 16.oo hodin budou hrát ve skanzenu „Strakoničtí dudáci“ ♫♪♫♫♪♫♪♫♫♪
- u vstupu do skanzenu presentace pivovaru ze Strakonic – ochutnávka regionálních piv
Vyžití pro děti:
-

tvořivá a hravá dílna pro děti v zámeckém parku
lanové centrum v zámeckém parku
možnosti vyzkoušení řemesel u některých předvádějících řemeslníků

- otevřeny aktuální výstavy z programu 24. ročníku Kulturního léta: na zámku „Pavel Tejkal: Kresba, malby,
keramika“ a v Konírně výtvarníci „Tvůrčí skupina P89 Plzeň“.
- otevřeny stálé expozice: „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“ a „Expozice lidových řemesel Pošumaví“.

Občerstvení v duchu tradiční české kuchyně Pošumaví
- v zámeckém hospodářském dvoře pochoutky na místě pečené a smažené
- ve skanzenu speciality uzenářů a pivní lahůdky minipivovaru z Blatné
- něco sladkého z domácích kuchyní a s dobrou kávou na nádvoří zámku
Samostatně možno navštívit rozhlednu na vrchu Chlumu – 10 minut chůze od zámku kolem skanzenu,
nebo dva kilometry od zámku po naučné stezce „Příroda a lesy Pošumaví“.
Pořádají společně Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o. a Obec Chanovice za podpory:
Základní školy a mateřské školy v Chanovicích, Spolku Panoráma, Vlastivědné společnosti REGIO v Klatovech, z.s.,
Sboru dobrovolných hasičů Chanovice, přátel obce a dobrovolníků z řad občanů a mládeže v obci.
Vstupné je 70,- Kč, ale děti do výšky 130 cm mají celý den zdarma.
!! Účast řemeslníků plzeňského regionu podpořena Plzeňským krajem.
!! Účast Nositelů tradice lidových řemesel je podpořena Ministerstvem kultury České republiky.
Všichni jste srdečně zváni a na shledanou v Chanovicích. A mějte se fajn.

