POZABLJENE OBRTI POD ŠMARSKO LIPO
s posebnimi gosti iz čarobne Rezije
Nedelja, 12. junij 2016 ob 11. uri na trgu pred cerkvijo
V Šmarju-Sapu
Vabljeni na osrednjo prireditev
TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠMARJE-SAP,
kjer boste pri delu videli brusače, furmane, mizarje,
sodarja, pletarje, čebelarja, šivilje, čevljarja, vezilje,
pletilje, čipkarice, predelovalce lanu, izdelovalca
harmonik popravljalca loncev ter izdelovalce cvetja
iz papirja, zobotrebcev in druge.
Obiskovalci boste lahko preizkusili svoje ročne
spretnosti in tekmovali v žaganju z »amerikanko«.
Posebna zanimivost bodo
brusači iz daljne Rezije z nenavadnimi kolesi,
prirejenimi za brušenje.
Radi vam bodo nabrusili srpe, nože, škarje…
Prav gotovo ne boste prezrli Šmarskih furmanov,
ki bodo s konjsko vprego prevažali hlodovino in prikazali,
kako se z dolgim tovorom »zvozi« oster ovinek (štarcanje).
Prireditev bomo popestrili z zanimivim kulturnim
programom in ustvarjalnimi delavnicami za
otroke in odrasle.
Čaka vas bogat srečelov,
dobra hrana in pijača!

Prisrčno
dobrodošli!

PROGRAM
• 11.00 Prihod slavnostne povorke nastopajočih
• 11.10 Uvodne besede prireditelja in pozdravni nagovori
• 11.20 do 15.00 Predstavitev posameznih dejavnosti skozi zgodbe,
pesem in ples
Delavnice za otroke med 11.15 in 14.00
Tekmovanje v žaganju z »amerikanko« od 13.00 do 14.00
Obrti in izvedbe delavnic predstavijo:
Kulturno društvo »Rozajanski Dum« iz
Italije, Šmarski furmani s prijatelji, člani
PGD Šmarje-Sap, Društvo za ohranjanje
dediščine Gradež, Anton Koželj, Tone Hočevar,
Jani Kalšek, Tone Dolničar, Primož Štajner, Janez
Skubic, Jože Pečjak, Olga Marguč, Mojca Jančar,
Marta Oven, Miha Kuler, Stane Jagodic, Vrtec
Pika Šmarje-Sap, krajani in člani Turističnega
društva Šmarje-Sap.
V kulturnem programu sodelujejo:
• Folklorna skupina COF, Ljubljana
• Moški pevski zbor Šmarje-Sap
• Tamburaška skupina KD Sv. Mihael Grosuplje
• Skupina MI, Šmarje-Sap
• Učenci OŠ Louis Adamič, Podružnična šola Šmarje-Sap
• Otroški zbor Vrtec Pika Šmarje-Sap
• Ljudska skupina Suhe češplje, Gradež
• Ljudske pevke Večerna zarja, Šmarje-Sap
Povezovalca: Blaž Kokelj in Tanja Zavašnik
Gostinska ponudba: Vaška gostilna Rozika, Turjak

