Na přátelském setkání jsou vítáni všichni, kdo se zajímají o betlémy,
řezbářskou práci, lidová řemesla a další ruční práce, chtějí prezentovat svou
tvorbu v reálné nebo elektronické podobě ( promítání v pátek a v sobotu
večer, výstava pro veřejnost v sobotu ), všichni, kdo si chtějí vyměňovat
zkušenosti, nebo si popovídat se stejně založenými lidmi. Součástí setkání je
opět sobotní celodenní výlet a pro zájemce i nedělní vycházka do olešnické
přírody.
Program setkání ( můžete se zúčastnit jen části setkání, která Vás zajímá )
Příjezd v pátek od 15 hodin, přihlášení v infocentru na náměstí, ubytování
( noc za 320,- Kč, snídaně za 80,- Kč), pokud přivezete exponáty na výstavu –
umístění ve výstavní prostoře radnice, individuální prohlídka Utzova
betlému, individuální večeře v restauraci Lovecký zámeček, od 18 hodin
společná prohlídka výstavy, představení autorů, povídání nad díly.
V sobotu je na programu celodenní výlet autobusem do muzea v Deštném
(prohlídka řezbářských prací), exkurze ve středověkém skanzenu Villa Nova
v Uhřínově pod Deštnou ( prohlídka s historikem panem Bohumírem
Dragounem), dále prohlídka unikátního kostela v Neratově, na závěr výletu
jsme přijali pozvání do řezbářské manufaktury pana Štefana Hrudky ve
Vlčkovicích. Oběd v Deštném, večeře v Pastvinách.
Po návratu do Olešnice se sejdeme v knihovně, kde můžeme promítat a
diskutovat. Na neděli je naplánována vycházka do okolí Olešnice s panem
Zdeňkem Martinkem. Podrobný časový harmonogram obdržíte po příjezdu.
Jídlo a nocleh platíte každý sám, drobné občerstvení v knihovně bude
připravené, vstupné do skanzenu 50,- Kč, autobus na výlet zaplatí Obec
Olešnice v O.h.
Na všechny se těší pan Kamil Andres, iniciátor akce
pan Štefan Hrudka, řezbář
za pořadatele - pan Bohumír Dragoun ( deštenské muzeum )
paní Eva Bezstarosti ( olešnické infocentrum )
Přihlášky přijímáme do poloviny května - na mailu infocentrum@olesnice.net
nebo bezstarostieva@seznam.cz nebo kamil.andres@seznam.cz , dále
telefonicky na 732 928 374 ( olešnické infocentrum )

