Dláta a kytary
aneb IV. setkání řezbářů a trampských kapel v čase adventním
Ve Skautském centru Vinice v Pardubicích se bude v sobotu 1.12.2012 konat IV. ročník
setkání řezbářů a trampských kapel. Návštěvníci mohou po celý den pozorovat řezbáře při
práci, prohlédnout si jejich výrobky na výstavce a pozorovat je při práci se dřevem. Součástí
setkání je výstava betlémů, kde budou k vidění jak vyřezávané betlémy, tak i betlémy z
dřevotřísky, papírové nebo i betlém perníkový.
Trampské kapely budou muzicírovat řezbářům k práci a návštěvníkům k dobré pohodě, tanci
a zpěvu. Postupně se představí trampská hudební skupina Půl-Ka, Fajado, Carramba a Jižní
vítr. dále se přidají někteří řezbáři nebo návštěvníci, kteří si přinesou své hudební nástroje.
Po celý den je pamatováno i na děti, zejména v podvečer. V 17,00 hodin začne loutkové
představení v podání Divadla Jaroslava Junga, Trubadúra z Kornelia. V průběhu představení
budou představeny velké dřevěné vyřezávané loutky.
Řezbáři myslí i na koupěchtivé návštěvníky. Mají připraveno několik druhů výrobků pro
prodej, například misky dlabané i soustružené, betlémky a jiné drobné výrobky. S nabídkou
zdobeného Pardubického perníku přispěje i perníkář Pavel Janoš, ten umožní i vyzkoušet si
zdobení perníků samotnými návštěvníky.
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Pro návštěvníky budou zajištěny po celou dobu setkání nápoje. Za zmínku stojí zejména
pomoc Pardubického pivovaru při dodání nápojů.
Letošní setkání řezbářů a trampských kapel v čase adventním bude probíhat ve společenském
sále Skautského centra Vinice v Pardubicích, K Vinici 2666. Sejdeme se v sobotu 1.12.2012
od 9.00 do 17.30 hodin. V 10.00 hodin zahájíme setkání řezbářskou hymnou, v 17.00
ukončíme vyřezávání a začne loutkové představení. Setkání skončí v 17.30 hodin.
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