Tlačová správa - Tvorivosť bez hraníc a času - Poľsko-Slovenské vianoce 2011

V piatok, 2.12.2012, sa v priestoroch klubovne Liptovského kultúrneho strediska a na nádvorí
múzea Čierny orol, uskutoční v poradí už tretie stretnutie poľských a slovenských remeselníkov
v rámci spoločného projektu „Tvorivosť bez hraníc a času“, tentokrát s podtitulom Poľsko
–Slovenské Vianoce
, ktorý
je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.
Klubovňa LKS od 9.00 hod. ožije prezentáciami a následne v stánkoch na nádvorí múzea
Čierneho orla od 14.00 aj predajom ľudovoumeleckých výrobkov od poľských a slovenských
remeselníkov.

Svoje remeselné umenie v technike suchého plstenia bude predvádzať pani Janka Žiaranová,
kde si záujemcovia budú môcť vyskúšať a sami si vyrobiť vlastný plstený výrobok.
Techniku sklomaľby nám predvedie pani Ľubka Honcová, kde si taktiež budeme môcť touto
tradičnou technikou vytvoriť vlastnú ozdobu na vianočný stromček, alebo obrázok namaľovaný
na skle.
Techniku zdobenia medovníkov - tradičného vianočného pečiva nám v klubovni LKS predvedú
zručné lektorky Miroslava Staroňová a Ľubica Zaťková. Záujemcovia si znova budú môcť
vyzdobiť podľa ich vzoru vlastné medovníčky a snáď sa tým aj inšpirovať pre svoje pekárske
umenie v blížiacich sa sviatkoch.
Z Poľska k nám zavítajú ľudoví remeselníci, ktorí nás isto zaujmú svojim pre nás netradičným
umením. Pani Monika Ziemanek –Sztajer bude predvádzať tvorbu zo soľného kameňa, pani
Jolanta Gladyszewska nám predvedie tvorenie vitráží a decoupage, Wiktoria Kaczmarczyk
ukáže svoje umenie v technike paličkovanej čipky a pani Anna Czajka bude maľovať na sklo.
Veríme, že všetky tieto remeselné techniky Vás zaujmú a hlavne, že privítate možnosť
aj vytvoriť si vlastný výrobok, možno darček svojim blízkym pod vianočný stromček.
Popoludní , o 15.00. hod. návštevníkov na nádvorí múzea Čierny orol privíta ľudová hudba
folklórneho súboru Váh a detský folklórny súbor Cindruška z Liptovského Hrádku, ktorí nám
spríjemnia atmosféru predaja remeselných výrobkov v stánkoch a bude to aj zároveň „prvou
lastovičkou“ Liptovským kultúrnym strediskom plánovaných podobných podujatí do budúcnosti.
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