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ZNAMY JUŻ WYSTAWCÓW PODCZAS JARMARKU WIELKANOCNEGO W SIEWIERZU

    W najbliższą sobotę 19 marca w godzinach od 10:00 do 16:00 na Rynku w Siewierzu odbędzie się jarmark wielkanocny. Jarmark będzie miał
charakter wydarzenia promocyjno-kulturalnego, a także handlowego, na którym wytwórcy regionalnych produktów spożywczych i rękodzieła
będą prezentować swoje wyroby. Do wystawienia swoich stoisk zaproszeni zostali przedsiębiorcy i artyści z naszego regionu. W kramach będzie
można spotkać następujących wystawców:

    Produkty spożywcze:

Restauracja Jędrusiowa Izba / Pierogarnia Babci Marysi (degustacje potraw)
Domowa Masarnia Przemysław Machura (tradycyjne wędliny)
Wiejski Raj Aneta Dróżdż (produkty zdrowej żywności ekologicznej, żywności bezglutenowej oraz szeroki wybór suplementów diety)
Miodowelove.pl (miody, produkty pszczele)
Tłocznia u Mazurkiewiczów (tłoczone soki)
Gospodarstwo Pszczelarskie „Kubik” Stanisław Kubik (miody, propolis, pyłek)

    Rękodzieło i ozdoby świąteczne:

Teresa Sitek (stroiki, palmy, koszyczki wiklinowe, serwety. zające z siana, pisanki)
Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc (szydełkowanie, kartki, serwetki, babeczki)
Stowarzyszenie Art.-Eco Plus (pisanki, stroiki, kartki wielkanocne)
Lilu2art Kornelia Machura (ozdoby, biżuteria, torby, dodatki do wystroju wnętrz)
Monika Barszczowska (świeczniki, ozdoby decoupage, pisanki, stroiki)
Adam Skotnicki (kraszanki, ręcznie zdobione pudełeczka...)
Pracownia  Plastyczna  "Manufaktura"  Dorota  Supkowska  -  "Stara  szkoła"  (artykuły  dekoracyjne  i  zabawki  drewniane,  warsztaty
plastyczne)

    Folklor sołectw – degustacje potraw wielkanocnych i prezentacje rękodzieła KGW:

Brudzowice i Dziewki
Żelisławice i Leśniaki
Wojkowice Kościelne i Tuliszów
Podwarpie i Warężyn
Gołuchowice i Nowa Wioska

    Pozostałe stoiska:

Nadleśnictwo Siewierz (stoisko edukacyjne)
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (warsztaty, zajęcia dla dzieci)
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu oraz gminne placówki oświatowe (prezentacje wyrobów)

    Jeden z wystawców - Fundacja Stara Szkoła z Ogrodzieńca - w dniu Jarmarku przygotuje dla odwiedzających warsztaty wykonywania
tradycyjnych dekoracji wielkanocnych. W programie warsztatów dla dzieci znajdzie się m.in. zdobienie drewnianych jajek ze sklejki (kredki,
pisaki,  klej,  papier  kolorowy,  drewniane  jajka,  sznurek).  Przewidujemy  również  organizację  warsztatów  bibułkarskich  dla  dorosłych
(wykonywanie kwiatków z bibuły, krepiny) oraz pokaz wykonywania palm wielkanocnych.

    Planujemy następujący porządek warsztatów (godziny jednak mogą jeszcze ulec zmianie, o czym będziemy na bieżąco informować ze sceny):

11.00-12.30 - warsztaty dla dzieci
14.00-15.30 - pokaz i warsztaty dla dorosłych

    Odwiedzający kramy będą mogli  poznać tradycyjne smaki  kuchni  regionalnej,  a także zakupić wyjątkowe produkty spożywcze oraz
oryginalne rękodzieło od wytwórców. W sprzedaży znajdą się przede wszystkim produkty tradycyjne, które z pewnością znajdą miejsce na
świątecznym stole. Na jarmarku pojawią się wystawcy prezentujący różnorodne rękodzieło, którego motywem przewodnim będzie Wielkanoc,
aby zakupione przedmioty posłużyć mogły jako dekoracje.

    Jarmark będzie stanowił również wydarzenie kulturalne. Na scenie zostaną zaprezentowane obyczaje i obrzędy towarzyszące świętom
Wielkiej Nocy. W ten sposób odbiorcy będą mogli zapoznać się z lokalną tradycją, obyczajami i folklorem. Czas spędzony na jarmarku umilą
gościom występy,  koncerty,  prezentacje,  degustacje  i  konkursy,  dlatego  w  jego  przygotowania  zostały  zaangażowane  również  lokalne
organizacje,  tj.  Rady Sołeckie,  Koła  Gospodyń Wiejskich,  stowarzyszenia  czy placówki  szkolne,  które będą prezentować gotowe wyroby
kulinarne i rękodzielnicze oraz tradycje związane z Wielkanocą i jej obchodami w naszym regionie. Na scenie wystąpią zespoły śpiewacze z
sołectw Gminy Siewierz, wokalistka Kamila Dróżdż, akordeonista Zbigniew Wójcik oraz Grupa Wokalna SONITUS.

    Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Rynku w Siewierzu w sobotę 19 marca i  zobaczenia wszystkich przygotowanych atrakcji.  W
oczekiwaniu  na  I  Siewierski  Jarmark  Wielkanocny  zachęcamy  również  do  obejrzenia  materiału  filmowego  promującego  wydarzenie,
przygotowanego  przez  lokalną  telewizję  internetową  www.ITVSiewierz.pl.

http://www.itvsiewierz.pl/obejrzyj/2/920
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