Етнографски музей на открито «Етър» – Културен календар 2017
Я Н УА Р И

6

Йордановден (Богоявление)
Храмов празник на църквата в музея
Вход свободен
Ф Е В Р УА Р И

с/н

Базар на мартеници

с/н

„Майсторете ръчички“ – ателие за
изработване на мартеници в Център
„Българка“. С предварителна заявка

14

„Трифоне, Трифон Зарезане…“
Вход свободен

26

Сладки заговезни (Сирница)
Гостува „Селски МОЛ“ с базар
„Забравени традиции и живи вкусове“
Изложба-базар на мартеници
МАРТ

с/н

Национален конкурс „Бостанско
плашило“

с/н

„Майсторете ръчички“ – ателие за
изработване на плашила в Център
„Българка“. С предварителна заявка

1
3–5
25

31

Честита Баба Марта
На гости на млада булка
Тодоровден (събота)
Благовещение
Гостува Женско благотворително
дружество „Майчина грижа“, Габрово
Вход свободен
Европейски дни на художествените
занаяти (31 март – 2 април)
АПРИЛ

с/н

„Майсторете ръчички“ – ателие за
изработване на плашила в Център
„Българка“. С предварителна заявка

1–7
8

13

18

Училище за лазарки
Лазаровден
„Ой, Лазаре, Лазаре, добре си ми
дошъл, Лазаре“
Велики четвъртък
„Майсторете ръчички“ – ателие за боядисване на яйца с растителни багрила
Международен ден за опазване на паметниците на културата
Вход свободен
МАЙ

6–8

ЮЛИ

8–9 Отбелязване на Св. Прокопий Пчелар

Базар на мед и пчелни продукти,
съвместно с МАИР „Боженци“

Международен ден на музеите
Вход свободен

21

Следкарнавално кукуригане
Награждаване на победителите в
Националния конкурс „Бостанско
плашило“

16

„Ринги, ринги, рае… Кой с нас ще поиграе“ – занимания за деца в Музейния
детски кът
Световен ден на плетенето на открито
Вход свободен

АВГУСТ

на занаятите в Музейния детски кът

15

СЕПТЕМВРИ

2–6

23–25 Еньовден

Празник на слънцето, билките и водата

29

Петровден
На „бял мъж“ в музея

XV Международен панаир на
традиционните занаяти
Международно изложение-базар на
традиционни занаяти
• Майсторска надпревара
• Международна научна конференция
• Изложба-базар на текстилни
изделия
• Възстановки и демонстрации на
домашни занятия и народни обичаи
• Фолклорна програма

Андреевден – празнична обредност
Вход свободен

с/н

Училище за коледари и сурвакари в
център „Българка“. С предварителна
заявка

12

Почитане на Св. Спиридон – покровител на майсторите-занаятчии
Вход свободен

20

Игнажден – празнична обредност

20–31 Украсяване на музейната сурвакница
25

Коледа – празнична обредност

•

7

53 години от откриването на
ЕМО „Етър“. Вход свободен

21–24 Дни на сватбената обредност

„Ела се вие – превива“

сувенир

Международен ден на бащата
Творчески работилници в Музейния
детски кът

Голяма Богородица
Заклаждане на седянка

Ден на народните будители

ДЕКЕМВРИ

4–6 „Ваканция в музея“ – детски празници

16–18 Национален панаир на музейния
19

30

къща

ЮНИ

1–4

1

22–23 На гости на бяло сладко в Саковата

Гергьовден
„Голям ден Великден,
още по-голям – Гергьовден“

18

НОЕМВРИ

ОКТОМВРИ

26

Димитровден
„В село дюлгери дойдоха“
Вход свободен

И З Л О Ж Б И П Р Е З Г О Д И Н АТА

„Гривни дрънкат под възглаве“ – майсторство и изящество в куюмджийския
занаят, януари – април
„Архитектурното богатство на
ЕМО „Етър“ – фото-документална
изложба, април – август
„Майсторство от близо и далеч“
май – август
„Мечта вградена в камък и дърво“
„Да спечелиш с майсторлък“
май – септември
„Родопска сватба“
Изложба-базар на текстилни изделия
септември – октомври
„Архитектурата на Възраждането –
представи, идеи и мечти за хармония“
октомври – ноември

www.etar.bg

