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IV JARMARK RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA

    Muzeum Zagłębia w Będzinie w niedzielę 24 czerwca 2012 r. po raz kolejny zaprasza miłośników przedmiotów „z duszą” do odwiedzenia
zabytkowego parku przy Pałacu Mieroszewskich w Będzinie, gdzie wzorem lat ubiegłych odbędzie się "IV Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła".

   W tym roku „IV Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła” jest jednym z kilku przedsięwzięć obchodzonych w ramach Będzińskiego Roku Kultury, nad
którym patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto nad przedsięwzięciem patronat honorowy sprawują:
Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Będzina oraz Starosta Powiatu Będzińskiego. Jak co roku do organizacji jarmarku włączyli się:
Urząd Miejski w Będzinie, Starostwo Powiatowe w Będzinie, Śląska Organizacja Turystyczna, Ośrodek Kultury w Będzinie, Urząd Miejski w
Sosnowcu, Klub Absolwenta MZS nr 1 w Będzinie, PKM Sosnowiec a także Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Tramwaje Śląskie S.A i
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary.

   Jarmark zorganizowany w przepięknym parku przy Muzeum Zagłębia w Będzinie jest jedną z ciekawszych imprez w regionie przeznaczonych
dla osób w różnym wieku, jak wielokrotnie się przekonaliśmy – każdy znajdzie tam coś interesującego dla siebie. Tradycyjnie prezentować się
będą  rękodzielnicy,  rzemieślnicy  i  artyści  ze  swoimi  wyrobami:  ceramiką,  biżuterią,  tkaninami,  malarstwem,  fotografią  i  grafiką,  rzeźbą,
koronką, zabawkami wykonanymi ręcznie oraz wszelkimi innymi przedmiotami, które przygotowane rękami ludzkimi są jedyne i niepowtarzalne.
Ponadto na jarmarku znajdziemy także coś dla ciała, czyli smaczne, zdrowe i ekologiczne produkty spożywcze, tradycyjne słodycze i napoje.

   Dzięki licznym sponsorom takim jak: Citroën MD Centrum, Bank Spółdzielczy w Będzinie, TBS Centrum w Będzinie, Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie, Elektrociepłownia Będzin, Interpromex i SKOK Kopernik - organizatorzy mogli wzbogacić ofertę, tak by nikt
z uczestników się nie nudził. Zorganizowane zostaną bezpłatne warsztaty dla całych rodzin, dorosłych i dzieci. Będzie można spróbować toczyć
na kole, wyplatać ze słomy, wikliny i łuby, motać z siana, malować na szkle, ozdabiać przedmioty techniką decupage lub metodą tradycyjną
oklejać jajka. Na scenie prezentować się będą zespoły i kapele ludowe, laureaci IX Świętojańskiego Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych a
także po raz pierwszy będziemy świadkami prawdziwej potyczki na głosy i instrumenty, bowiem na scenie rozegra się „I Będziński Turniej
Przyśpiewki  i  Instrumentalistów”.  Na  zakończenie  występów scenicznych organizatorzy  zapraszają  na  występ kapeli  folkowo -  rockowej
„Rzepczyno”.

   W czasie trwania Jarmarku w Pałacu Mieroszewskich odbędzie się wernisaż wystawy „ART. – WIKLINA” ze zbiorów Muzeum Wikliniarstwa i
Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, będzie można oglądać ekspozycje stałe oraz czasowe prezentowane w zabytkowych wnętrzach Pałacu
Mieroszewskich,  a  także  podobnie  jak  w  roku  ubiegłym w parkowych  alejkach  będzie  eksponowana wystawa plenerowa –  tym razem
proponujemy Państwu podróż przez dzieje plecionkarstwa – nie tylko polskiego i nie tylko z wikliny.

   Na "IV Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła" zapraszamy zatem w niedzielę 24 czerwca 2012 r. w godzinach od 11:00 do 20:00 - wstęp na
teren Parku przy pałacu Mieroszewskich w Będzinie –  bezpłatny.  Patronat medialny sprawują:  TVP Katowice,  Polska Dziennik Zachodni,
Wiadomości  Zagłębia,  Tygodnik Twoje Zagłębie,  Polskie Radio Katowice,  Radio eM, Kanał  99,  serwis internetowy NaszeMiasto.pl,  serwis
internetowy sosnowiec.info.pl, czasopismo społeczno – kulturalne „Nowe Zagłębie”. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
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