KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ

Turistično društvo Železniki in Javni zavod Ratitovec ob sodelovanju Razvojne
agencije Sora v okviru 14. TEDNA PODEŽELJA NA LOŠKEM pripravljata

24 ur KLEKLJANJA IN DOMAČIH OBRTI v Železnikih,
od torka, 31.5.2016 od 19.00 ure do srede, 1.6.2016 do 19.00 ure
v Kulturnem domu v Železnikih, Trnje 39
Kaj se bo dogajalo?
 24 ur bomo neprekinjeno klekljali na velikem punklju, lahko seveda prinesete
punklje tudi s sabo,
 v torek, 31.5.2016 ob 19.00 uri pričnemo s klekljanjem ob kulturnem programu, ki
ga bodo sooblikovali Francetovi orgličarji in Harmonikarski orkester Železniki,
 sodelovali bodo klekljarice, klekljarji in klekljarska društva iz vsepovsod ter s tem
napovedali tudi svetovni klekljarski kongres,
 v pokušino bodo na voljo tudi domače dobrote blagovnih znamk Dedek Jaka in
Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov,
 zanimivo in poučno vsebino bo ponudil spremljajoči program, kjer bodo v sredo,
1.6.2016:
- od 9.00 ure dalje in preko celega dneva potekale naslednje aktivnosti:
tkanje in izdelava platna na statvah, predenje na kolovratu, navijanje štren
in trenje lanu, vrtanje lesenih cevi za vodo, čevljarska opravila, pletenje
košar in izdelava predpražnikov iz koruznega ličja, igranje starih družabnih
iger,
- od 8.30 do 11.00 ure: klekljanje učenk in učencev Čipkarske šole Železniki
- ob 17.00 uri: ljudske pripovedke iz Selške doline.
Vsem ustvarjalcem omogočamo 24 urni brezplačni prevoz na prireditev in s
prireditve.
Končni izdelek na velikem punklju bo po končanem 24 urnem klekljanju na ogled v
Ljubljani na 17. Svetovnem kongresu OIDFA – Mednarodne organizacije za klekljano in
šivano čipko ter na 54. Čipkarskih dnevih od 14.7. – 17.7.2016 z navedbo vseh
sodelujočih klekljaric in klekljarjev.
Za nagrado sodelujočim klekljaricam ponujamo tudi brezplačni voden ogled
čebelarstva kmetije Pri Jakuc ter Šubičeve hiše v Poljanah. Ogleda sta možna v
torek, 31.5. popoldne ter v sredo, 1.6. dopoldne. Prevoz si morate zagotoviti sami.
Prijave za sodelovanje na 24 urnem klekljanju in prikazu domačih obrti zbira TIC v
muzeju, tel. št. 04/ 51 47 356, 051 458 010 od torka do petka 9.00 – 15.00 ure,
turizem@jzr.si; dodatne informacije pa so na voljo pri TD Železniki, Tomaž Weiffenbach,
tel. št. 031 876 535, tomaz.zlatorog@gmail.com.
Vabljeni, da sodelujete tako s klekljanjem kot obiskom klekljarskega dogodka!

24 ur klekljanja in domačih obrti v Železnikih v okviru Tedna podeželja na Loškem sofinancira Občina Železniki.
Vir slike iz ozadja: http://www.mojalbum.com/ujsika/klekljanje
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